
Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmaya, tutuklu sanık Emre Çağlar 
D. ile tutuksuz sanıklar Göksel Ş, Erdem 
A, Ali E, Güler Ö. (55) ve Ercan A. katıldı. 
Maktul Yılmaz Sezer’in oğlu olan müşteki 
Murat Sezer ile taraf avukatları da duruşma 
salonunda hazır bulundu. Murat Sezer 
duruşmadaki ifadesinde, yaklaşık 6 yıl 
babasının bakıcılığını yapan sanık Güler 
Ö’nün birçok kez ailesinin ve kendisinin 

babasıyla iletişim kurmala-
rını engellemeye 

çalıştığını ile-
ri sürdü. 

“BABAMA ULAŞAMAYINCA  
OLAY ORTAYA ÇIKTI” 

Babasının telefonundan kendisine 
mesajlar geldiğini belirten Sezer, “Babam 
hiçbir zaman bana, ‘Seni mirasımdan 
reddederim’ şeklinde konuşmalar yap-
mamıştır. Bu mesajlardan sonra baba-
mın teknelerinin bakımını yapan ak-
rabamızı arayarak kendisine ulaşmasını 
ve mesajları sormasını istedim. Tele-
fonunu her zaman Güler Ö. açtığı için 
kendim aramadım. Babama ulaşama-
yınca olay ortaya çıktı. Sanıklardan şi-
kayetçiyim.” dedi. 

MAL VARLIĞINI ELE  
GEÇİRMEK İÇİN… 

Müşteki Sezer’in avukatı Fatih Okuş 
da suça konu olayın maktule ait mal var-
lıklarının ele geçirilmesi için yapılmış büyük 
bir organizasyon olduğunu iddia etti. Güler 
Ö’nün “hayat arkadaşı” olduğunu söylediği 
Sezer’i günlerce aramamasının normal ol-
madığını dile getiren Okuş, bu sürede söz 
konusu sanığın, maktulün oğluna mal 
varlığından menedilmesine ilişkin mesajlar 
attığını aktardı. Tutuklu sanık Emre Çağlar 
D. ise olaydan önce tekne alışverişi için 
görüştüğü Yılmaz Sezer’in teknesine gece 

saatlerinde gittiğini belirtti. 
“AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ” 

İki tekne için pazarlık yaptıkları Yılmaz 
Sezer’in sabah kalktıklarında vazgeçtiğini 
söylemesi üzerine tartıştıklarını ileri süren 
sanık Emre Çağlar D, maktul Sezer’in 
kendisine çekiçle vurduğu ve küfrettiği 
iddiasında bulundu. Aralarında arbede 
yaşandığını ve Sezer’in düşerek başını 
çarptığını öne süren Emre Çağlar D, “Nefes 
almadığını fark edince panikledim. Ama-
cım zarar vermek ya da öldürmek değildi.” 
diye konuştu. Bu olayı diğer sanıklardan 
gizlediğini ve cesedi sakladığını, tekneleri 
arkadaşlarıyla alarak Tuzla’ya geldiklerini 
ifade eden sanık, şunları kaydetti: “Aradan 
birkaç gün geçince bir şekilde cesetten 
kurtulmaya karar verdim. Tekneden al-
dığım ahşap dolabı Göksel’in dükkanında 
monte ettim. Tek başıma zor olacağı için 
bir vinç kiraladım ve cesedi kaldırıp san-
dığın içine koydum. 300-400 metre açıl-
dıktan sonra cesedi denize attım. Karaya 
vuracağını tahmin ediyor ve umuyordum. 
Korku ve panikle bu şekilde davrandım. 
Olayı tek başıma gerçekleştirdim, arka-
daşlarımın bir ilgisi yoktur.” Önceki sa-
vunmalarını tekrar eden diğer sanıklar 
da beraatlerini istedi. Maktulün bakıcılığını 
yapan ve birliktelik yaşadığı Güler Ö’nün, 
kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle tutuk-
lanmasına karar veren mahkeme heyeti 
duruşmayı erteledi. (AA) 

Osmanlı’nın ilk baş-
kenti Yenişehir’in ünlü 
yeşil sivri biberi coğ-
rafi işaret belge-
siyle tescillendi. 
Yenişehir Bele-
diye Başkan 
Davut Aydın, 

“Bu belge Osman Ga-
zi’nin şehri Yenişehir’in 
bereketli topraklarında 

asırlardır üretim 
yapan Türk çiftçi-
sinin alın terinin 

karşılığı” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edi-
lecek olan Büyükorhan Atıksu Arıtma Tesisi 
ile Büyükorhan Düğün Salonu’nun temeli tö-
renle atıldı. Ulaşımdan çevreye, altyapıdan 
spora, tarihi mirastan kentsel dönüşüme kadar 
her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyan projeleri 
hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki 
yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları da 
hız kesmeden sürdürüyor.   n 8. sayfada

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım 
ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatis-
tiklerini açıkladı. Buna göre, kasımda kurulan 
şirket sayısı ekim ayına kıyasla yüzde 5,8 
artarak 12 bin 443’ten 13 bin 169’a çıktı. Aynı 
dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 3,4 
gerileyerek 1648 oldu.   n 5. sayfada

İnegöl’de polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü, 
10 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı. 
Ehliyetsiz sürücüye toplam 4 bin 989 TL cezai 
işlem uygulandı, aracı trafikten men edildi. 
Edinilen bilgiye göre, Akhisar Mahallesi’nde 
devriye atan polis ekipleri, şüphelendikleri 16 
KOA 79 plakalı otomobilin sürücüsüne dur ih-
tarında bulundular. Polisin dur ihtarına uymayan 
sürücü hızla kaçmaya başladı.   n 3. sayfada

Ehliyetsiz sürücü  
polisten kaçamadı!

Milli Eğitim Bakanı Özer, 
2022-2023 Eğitim Öğretim 
Yılı’nın ikinci döneminin baş-
ladığı 6 Şubat 2023’ten iti-
baren Türkiye’deki tüm okul-
larda, okul öncesi eği-
timdeki çocuklara üc-
retsiz yemek verilece-
ğini söyledi. 

n 7. sayfada

“Dünya 5’ten 
büyüktür”
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Okul öncesi eğitimdeki 
çocuklara ücretsiz yemek  

Türkiye’de kurulan şirket 
sayısı yüzde 5,8 arttı  

n Haberi 7’de

“Yunanistan’ın 
göçmenlere tavrı 

vahşet boyutunda” 

Güvenlik! 

Alpaslan 
YILDIZ

4’TE

Yıldırım Belediyesi ve Kamu Politikaları Stratejik Araştırmalar Merkezi 
(KAPSAM) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu 
Küçük Destek Programı destekleriyle Plastiksiz Kütüphane Projesi’ne 
imza attı. Herbalife Nutrition sponsorluğundaki proje kapsamında; 
Bursa’nın örnek sosyal yaşam merkezlerinden olan Mümine Şeremet Uyu-
mayan Kütüphanesi, Türkiye’nin ilk plastiksiz kütüphanesi olarak plastik 
azaltma hareketinde de öncü olacak. 

Yenişehir’in yeşil 
sivri biberine tescil 

n 4. sayfada

n 2. sayfada

Yıldırım’dan Türkiye’ye örnek proje:

Ilk plastiksiz kütüphane

Büyükorhan’a  
yatırım yağmuru

Erdoğan: 
 “Azerbaycan ordusuna 

kimsenin yan  
bakmasına fırsat  

vermeyeceğiz” 

Akar:

n Haberi 6’da

Karaya vuran ceset 
için ikinci tutuklama!
Karaya vuran ceset 
için ikinci tutuklama!

Mal varlığı için yaşlı adamı öldürüp denize attılar:

Gemlik’ten tekneyle açıldıktan sonra kaybolan ve Kocaeli’nin Darıca ilçesi 
sahilinde geçen yıl eylül ayında cesedi bulunan menkul ve gayrimenkul 
zengini yaşlı kişinin öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sayısı 2’ye yükseldi.

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Pirireis Mahallesi 
Yelkenkaya Caddesi’ndeki sahilde 19 Eylül 

2021’de erkek cesedi bulunmasının ardın-
dan çalışma başlatılmış, el ve kolları 

bağlı, vücudunda yara izleri olan ve 
yaklaşık 10 gün denizde kaldığı 
değerlendirilen kişinin Yılmaz 
Sezer (78) olduğu belirlenmişti. 
Gemlik’ten denize açılan Sezer’in 
yatı ve teknesi bulunduğu bilgisi 
üzerine soruşturmayı 
genişleten ekipler, cesetle aynı 
yerde, üzerinde kopmuş vinç 
mekanizması bulunan ahşap 
sandığı da incelemeye almıştı. 
Sandık üzerindeki seri nu-
marasından üretildiği yer ve 
satıldığı kişilerin bilgisine 

ulaşan polis, teknik ve fiziki takip sonucu yat 
ve teknenin Tuzla’da bir marinada demirli 
olduğunu tespit etmişti. Marinadaki yatta 
yapılan aramada, çöp poşetlerinde ölen kişiye 
ait olduğu belirlenen kanlı kıyafetler ile halı, 
kelepçe ve bazı materyaller ele geçirilmiş, 
Sakarya, Bursa ve Kocaeli’de düzenlenen op-
erasyonda 11 kişiyi gözaltına alınmıştı. Ar-
alarında ölen kişinin birlikte yaşadığı öne 
sürülen Güler Ö’nün de bulunduğu 7 şüpheli, 
emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye 
sevk edilmiş, 4 zanlı ise ifadelerinin ardından 
serbest bırakılmıştı. Emre Çağlar D. ile tutuk-
lanan Güler Ö. daha sonra tahliye edilmişti. 
Olaya ilişkin 6 sanık hakkında “tasarlayarak 
kasten öldürme” ve “suç delillerini yok etme, 
gizleme veya değiştirme” suçlarından dava 
açılmıştı.

CESET KARAYA VURDU
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İnegöl Belediyesi’nin Aralık ayı 
kültür etkinlikleri çerçevesinde dü-
zenlediği Safa Zakir ile 90’lar Pop 
Konseri eğlenceli anlara ve renkli 
görüntülere sahne oldu. 

İnegöl Belediyesi, Aralık ayı 
kültür sanat etkinlikleri çerçeve-
sinde Perşembe akşamı ses sanat-
çısı Safa Zakir’i ilçe halkıyla bu-
luşturdu. 90’lar konseptinde ya-
pılan konser, büyük coşkuya sahne 
oldu. Beşinci Mevsim Kültür Mer-
kezinde gerçekleşen konserde, gen-
ci yaşlısı her yaştan vatandaş unu-
tulmaz bir gece yaşadı. 90’ların 
pop müziklerini seslendiren Safa 
Zakir, salonu dolduran vatandaş-
ların da enerjisi ve şarkılara eşlik 
etmesiyle unutulmaz bir konsere 
imza attı. Salonu dolduran coşkulu 
kalabalık, 90’lı yılların pop şarkı-
larıyla eğlence dolu anlar yaşadı. 
Konserin bir bölümüne katılan 
Belediye Başkanı Alper Taban, sah-
neye davet edilerek kısa bir se-
lamlama konuşması yaptı. Başkan 
Taban, “ 90’lı yılların şarkılarıyla 
güzel bir gece yaşadık. Safa kar-
deşimin kendi çocukluk yıllarına 
dönerek sanatçı kimliği ile o dö-
neme ait şarkılarla böyle bir per-
formans sergilemesi bizleri mutlu 
etti. Kendisini kutluyor ve tebrik 
ediyorum. Tabi en büyük teşekkürü 
siz kıymetli hemşerilerimize yap-
mak istiyorum. İnşallah çok daha 
güzel mekanlarda bu organizas-
yonları yapmak istiyoruz” dedi. 
Konuşma sonrası Safa Zakir’e gü-
nün anısına hediye takdimi yapan 
Başkan Taban, konserin kalan bö-
lümünü de vatandaşlarla birlikte 
takip etti. (İHA)

Yıldırım Belediyesi, 2022 yılında 
7 bin 178 sokak hayvanını sağlığına 
kavuşturdu. Can dostlarının bes-
lenme, barınma ve tedavi gibi ih-
tiyaçlarını karşılayan Yıldırım Be-
lediyesi, sahiplendirme çalışmala-
rıyla da sokak hayvanlarını sıcak 
yuvaya kavuşturuyor.  2019 yılın-
dan bu yana toplamda 33 bin 646 
hayvanı tedavi eden Veteriner İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, 2 bin 705 can 
dostunun da sahiplendirilmesine 
öncülük etti. 2022 yılında 7 bin 
178 hayvanı tedavi eden ekipler, 
544 sokak hayvanını sahiplendirdi.  

YILDIRIM’DA  
HER CAN KIYMETLİ 
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay 

Yılmaz, köklü bir medeniyetin ru-
hunu taşıyan Yıldırım’da, her can-
lıya değer verildiğini vurguladı. 
Sokaklara terk edilen hayvanların 
tedavisi, barınması, sahiplendiril-
mesi ve temel ihtiyaçlarının kar-
şılanması amacıyla çalışmalar yü-
rüttüklerini belirten Başkan Oktay 
Yılmaz, “Cumalıkızık Sahipsiz Hay-
van Bakım Evi ve Tedavi Merke-
zimiz, can dostlarımız için 7-24 
hizmet sunuyor. Son 1 yılda, 7 
bin 178 hayvanı tedavi ederken, 
544 sokak hayvanını da sahiplen-
dirdik. Dağdaki kurdu, kuşu dü-
şünen ve dert edinen bir medeni-
yetin temsilcileri olarak; şehrimizin 
sessiz sakinlerine gönlümüzü açı-
yoruz. Onların bize, bizim de onlara 
ihtiyacımız var. Yıldırım Belediyesi 
olarak çalışmalarımız artarak de-
vam edecek. Bir hayvanı sahiple-
nerek sokaktan kurtarmak isteyen 
tüm hemşehrilerimiz, Cumalıkı-
zık’taki Yıldırım Belediyesi Sahipsiz 
Hayvan Bakımevi ve Tedavi Mer-
kezi’ne giderek veya 444 16 02 
numaralı Yıldırım Belediyesi İle-
tişim Merkezi’nden bilgi alabilirler” 
ifadelerini kullandı. (Bülten)

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin 
sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak 
amacıyla başlattığı ‘Biz Bize Moral Gecesi’ et-
kinliği, bu kez Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen ‘Yurttan Sesler’ prog-
ramıyla birlikte gerçekleştirildi. Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü’nün Büyükşehir Belediyesi 
desteğiyle düzenlendiği ve üniversite yıllarını 
öğrenci yurtlarında geçiren ünlü isimleri ‘halen 
yurtta kalan’ gençlerle buluşturan Yurttan 
Sesler programı, ünlü oyuncu Ebru Cündübe-
yoğlu’nun konuk olduğu etkinlikle başladı. 
Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nda yapılan 
ve Gençleşen Türküler Topluluğu’nun türkü-
leriyle renklenen programa, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş ile Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Rahmi Aksoy da eşleriyle katıldı. 

“UFKUNUZU GENİŞ TUTUN” 
Program öncesi yurtta alan öğrencilere 

yönelik bir konuşma gerçekleştiren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kendisinin de 
1993 yılında Uludağ Üniversitesi’nden mezunu 
olduğunu ve 2 yıl yurtta kaldığını söyledi. O 
zamanın şartları ile bugünün şartları arasında 
müthiş farklar bulunduğunu, kent merke-
zinden üniversiteye üç otobüsle gelinebildiğini 

hatırlatan Başkan Aktaş, “Özellikle sınav dö-
nemlerinde çok stresli bir öğrenciydim. Her 
vize ve final benim için adeta üniversiteye 
giriş sınavı gibiydi. Ama öyle ya da böyle bu 
yıllar geçip gidiyor. Evet, bir şekilde okulu bi-
tireceksiniz ama lütfen yabancı dili ihmal et-
meyin. Bu tür sosyal etkinlere katılmak da 
sizlere değer katacaktır. Unutmayın, bilgi kü-
fenizi sadece bu yıllarda doldurabilirsiniz. 
Türkiye’nin en güzel illerinden birinde oku-
yorsunuz. Bursa’da 4 yılını geçirip, Görükle’den 
başka yeri görmeyenler var. Bursa’yı gezip ta-
nıyın. En önemlisi de ‘üniversiteyi bitirince 
bir devlet dairesine veya belediyeye gireceğim 
gibi’ dar kalıplarla kendinizi sınırlamayın. Uf-
kunuzu geniş tutun. Türkiye, her geçen gelişen 
ve büyüyen, kalıplarını aşan bir ülke. Dünyanın 
dört bir yanında Türk şirketleri var. Yani önü-
nüzde çok güzel fırsatlar var” dedi. 

CÜNDÜBEYOĞLU İLE MAZİYE YOLCULUK 
Programın moderatörlüğünü Çağatay Ye-

tik’in yaptığı ‘Yurttan Sesler’ bölümünde ise 
ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu öğrencilerle 
bir araya geldi. Kendisinin de Uludağ Üni-
versitesi İksitadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
mezunu olduğunu ve yurtta kaldığını belirten 
Cündübeyoğlu, öğrencilik yıllarına dair anılarını 
paylaştı. Üniversite öğrencisi iken ‘1992’de 
girdiği güzellik yarışmasından yurt yemek-
hanesinde yaşadıklarına kadar’ geçmişe dair 
iz bırakan hatıralarını anlatan Cündübeyoğlu, 
kendisini gençlerle buluşturan etkinlik ne-
deniyle Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Programın 
sonunda Başkan Aktaş, ünlü oyuncuya Bur-
sa’nın tarihini anlatan ipek tablo, Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy da yurtlarda 
kalan öğrencilerin el emeği olan bir tabloyu 
hediye etti. (İHA)

Atatürk Kongre ve Kültür Merke-
zi’nde gerçekleşen etkinliğe Bursa Kent 
Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Bursa 
Kanserle Savaş Derneği Başkanı Ümit 
Ermiş, akademisyenler, sağlık çalışanları 
ve vatandaşlar katıldı. Sempozyumun 
açılışında konuşan Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Şevket Orhan, halkın bir çıkış 
yolu olarak başvurduğu bu yöntemin, 
bilimsel veriler sonucunda vatandaşın 
kullanımına sunulması gerektiğine dik-
kat çekti. Bilim insanlarının bu konuyu 
göz ardı etmemesi gerektiğine vurgu 
yapan Şevket Orhan, “Doktorlarımız, 
piyasada aktar hizmeti olarak gördü-
ğümüz bu hizmeti bilimsel bir hale ge-
tirmeli. İnsanlar çare aramak için oraları 
zorluyor. Elbette ki bilim insanları bu-
ralara karşı bir direniş göstermek mec-
buriyetinde. Eğer bilim insanları bu 

konuda endişe duymazlarsa diğer ke-
simler bu piyasayı istediği gibi kulla-
nırlar. Bu toplantıların gelişerek devam 
edeceğine ve halka fayda sağlayacak 
bir işin ortaya çıkacağına inanıyorum” 
diye konuştu. Türkiye’nin son 20 yılda 
sağlık yatırımlarıyla önemli yol kat et-
tiğini belirten Kent Konseyi Sağlık Ça-
lıma Grubu temsilcisi Prof. Dr. Sedat 
Demir, “Çok gelişmiş üniversite ve has-
tanelerimiz var. Modern tıbbın getirdiği 
tedavi imkanlarını halkımıza çok kolay 
bir şekilde ulaştırabiliyoruz. Bu coğrafya 
tıp alanında çok ileri seviyelere gelmiş 
bir yer. Bu coğrafyadan dünyaya örnek 
olmuş çok önemli hekimler yetişmiş. 
Geleneksel tıp yöntemleri modern tıp 
geliştikçe unutulsa da son dönemlerde 
geleneksel tıbba önemli düzeyde yö-
nelim var. Bugün dünyanın birçok ül-
kesinde üniversitelerde tamamlayıcı 
tıp ile alakalı ana bilim dalları kuruluyor. 
Bunlarla alakalı çok ciddi çalışmalar 
yapılıyor. Geleneksel tıp yöntemlerinin 
kanıta dayandırılarak modern tıbba 
kazandırılması adına çalışmalar yapı-
lıyor. Bu sempozyumun amacı integratif 
tıbbın ranta ve hekim dışı alanlarda 
kalmasını engellemek. Biz hekimler bu 
işe sahip çıkarsak, bu işin doğrularını 
anlatırsak, bilimsel verilere dayandı-
rılması hususunda çalışırsak bu iş doğru 
zemine oturur” ifadelerini kullandı. 
Açılış konuşmalarının ardından ala-
nında uzman akademisyenler salonda 
bulunan dinleyicilere, tamamlayıcı tıp 
uygulamaları çalışmalarını anlatıp, bi-
limsel verileri paylaştı. (İHA)

Sessiz sakinlere 
7-24 hizmet

İnegöllüler Safa 
Zakir’le 90’lara 
yolculuk yaptı

Yıldırım’dan Türkiye’ye örnek proje:

İlk plastiksiz kütüphane
Yıldırım Belediyesi ve 

Kamu Politikaları Stratejik 
Araştırmalar Merkezi 
(KAPSAM) Birleşmiş 

Milletler Kalkınma 
Programı Küresel Çevre 

Fonu Küçük Destek 
Programı destekleriyle 

Plastiksiz Kütüphane 
Projesi’ne imza attı. 
Herbalife Nutrition 

sponsorluğundaki proje 
kapsamında; Bursa’nın 

örnek sosyal yaşam 
merkezlerinden olan 

Mümine Şeremet 
Uyumayan Kütüphanesi, 
Türkiye’nin ilk plastiksiz 

kütüphanesi olarak plastik 
azaltma hareketinde de 

öncü olacak. 
Türkiye’nin ilk Plastiksiz Kütüphanesi 

olarak yeni bir kimlik kazanan Mümine Şe-
remet Uyumayan Kütüphanesi’nde düzen-
lenen açılış programına Yıldırım Belediye 
Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti 
Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı ve 
Çevre Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 
Kenan Yılmaz, KAPSAM Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Samet Serttaş, Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) GEF SGP Ulusal 
Koordinatörü Gökmen Argun ve gençler ka-
tıldı. Açılış programında konuşan Yıldırım 
Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hayatımız-
daki her varlığın bir değeri var ve bu anlamda 
Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin Sıfır 
Atık perspektifiyle ulusal çapta yapılan çalış-
malar medeniyet tasavvurumuzu ortaya ko-
yuyor. Dönüşüm projemiz 365 gün 24 saat 
yaşayan Mümine Şeremet Kütüphanesi’ne 
yeni bir değer katmak istedik. İnşallah bundan 
sonra Mümine Şeremet Uyumayan Kütüp-
hanesi gençlerimizin katkılarıyla Plastiksiz 
Kütüphane olacak” dedi. 

İLKLERİN KÜTÜPHANESİ  
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 

“Yıldırım Belediyesi olarak Gandi’nin şu meş-
hur sözündeki bilgeliği, bir vicdan tartısı 
olarak evlatlarımıza katmak istiyoruz; ‘Basit 
yaşa ki başkaları da var olabilsin.’ Bu vicdanı 
kazanmış çocuklar, yarının büyükleri oldu-
ğunda, doğal kaynakların kendilerinden son-
raki nesillere aktarımını da teminat altına 
almış olacaktır” dedi.  

“FARKINDALIK OLUŞTURUYORUZ” 
Mümine Şeremet Uyumayan Kütüpha-

nesi’nde öğrencilerin su tüketimi esnasında 
tek kullanımlık plastik kullanımını azaltmak 
amacıyla yürütülecek Plastiksiz Kütüphane 
Projesi ile plastik azaltım hareketine destek 
verdiklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, 
“Gençlerimizde Plastiksiz Kütüp-
hane kavramının oluşturul-
ması amacıyla hayata ge-
çirdiğimiz proje kap-
samında kütüphane-
mize plastiksiz su 
ünitesi yerleştirdik. 
Kütüphane üyele-
rimize de çelik ter-
mos hediye ettik. 
Ziyaretçilerimiz; ma-
taralar aracılığıyla su 
temin edebilecek, üze-
rinde bulunan sayaç ile 
doğaya atılması önlenen plas-
tik sayısını takip edebilecek ve 
plastik yaşam pratiğini günlük hayatta dene-
yimleme imkânı bulacak. Plastiksiz Kütüphane 
Projesi’nin ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.  

BURSALI GENÇLER ÇEVRE  
KİRLİLİĞİ VE EKOSİSTEME  
YANSIMALARI PANELİNİ DİNLEDİ 
KAPSAM Genel Sekreteri ve Proje Koor-

dinatörü Nihal Eriş’in moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen “Çevre Kirliliği ve Ekosisteme 

Yansımaları” konulu panelde Türkiye ve Dün-
ya’da plastik sorunu ve nasıl azaltılacağına 
ilişkin öneriler katılımcılarla paylaşıldı. Panelde 
Yıldırım Belediyesinin tüm Türkiye’ye örnek 
niteliğinde projelerini aktaran Belediye Başkanı 
Oktay Yılmaz, “Anaokullarında ve ilkokullarda 
Sıfır Atık Eğitimleri düzenleyerek 30.000 ço-

cuğumuzu Sıfır Atık konusunda 
bilinçlendirdik. Kurumsal 

olarak Bursa’da toplama 
ayrıştırma tesisi olan 

tek belediye Yıldı-
rım Belediyesi’dir. 
Ayrıca sokaklarda 
ailesine ekmek 
parası götürmeye 
çalışan insanları 

atık toplama tim-
leri olarak görev-

lendirdik ve onlara 
sıfır emisyonlu elektrikli 

araç sağladık” dedi.  Bursa 
Teknik Üniversitesi Çevre Mü-

hendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet İşleyen, DDT gibi toprak kirleticile-
rinin çevreye verdiği zararı önlemek için kim-
yasal kullanımının azaltılmasına ve sürdü-
rülebilir toprak kullanımının yaygınlaştırıl-
masına dikkat çekti. Panelin bir diğer konuğu 
AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı ve 
Türkiye Çevre Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi 
Mustafa Kenan Yılmaz, Türkiye’nin çevre 
politikaları alanında çok önemli adımların 
atıldığını vurgulayarak “Türkiye’nin Paris An-

laşması’nı onaylamasının ardından 2053 sıfır 
karbon hedefi ortaya konuldu. Bunu gururla 
söylemek isterim ki şu anda dünyada bu ko-
nuda en samimi olan devlet Türkiye Cum-
huriyeti Devleti’dir” diye konuştu.  Yeşil dö-
nüşümde Birleşmiş Milletler projelerinin ro-
lüne yer verilen panelde geleceği çizmek için 
hepimizin sorumluluk alması gerektiğini be-
lirten Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
GEF SGP Ulusal Koordinatörü Gökmen 
Argun, Birleşmiş Milletlerin yürütücülüğünü 
üstlendiği Küçük Destek Programı ile yılda 
ortalama 45-50 adet projeyi desteklediklerini, 
inovasyon, plastik ve deniz ekosistemi baş-
lıklarında proje çağrılarına çıktıklarını söyledi.  
Plastik kirliliğinin deniz ekosistemine verdiği 
zarara dikkat çeken Argun, kütüphane genç-
lerine “Okyanusa ulaşan bir plastik şişenin 
oradan kazancını sağlayan insanlara çok 
büyük zorluklar yarattığını unutmayın” dedi. 
Herbalife Nutrition Türkiye Kamu İlişkileri 
Direktörü ve KAPSAM Yönetim Kurulu Baş-
kanı Samet Serttaş, özel sektör perspektifinden 
çevre anlayışını anlattı. Özel sektör için en 
büyük dönüştürücü gücün tüketici olduğunu 
vurgulayan Serttaş yatırımcıların artık plastik 
kullanan firmalara yatırım yapmadığını ESG 
– Çevre Sosyal ve Yönetişim puanı yüksek 
olan firmalara yatırımın artığını belirtti. Son 
olarak Herbalife Nutrition’ın ambalajlarında 
plastik kullanımını 2030 yılına kadar sona 
erdirmesi hedefi olduğunu kaydetti. Program, 
su ünitesi açılış merasimiyle sona erdi.   

(Bülten)

Yurdun ünlüleri, yurtta 
kalan gençlerle buluşuyor
Büyükşehir Belediyesi 
işbirliğinde Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen ‘Yurttan Sesler’ 
etkinliği, üniversite yıllarını 
Bursa’daki yurtlarda kalarak 
geçiren ünlü isimleri Kredi 
Yurtlar Kurumu yurtlarında 
kalan öğrencilerle buluşturuyor.

Bursa Kent Konseyi 
bünyesinde faaliyetlerini 
sürdüren Sağlık Çalışma 
Grubu tarafından düzenlenen 
sempozyumda, ‘Kanserde 
Tamamlayıcı Tıp’ masaya 
yatırıldı. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, BTSO ve Kanserle 
Savaş Derneği ve 
Medicana’nın destekleriyle 
düzenlenen etkinlikte 
konusunda uzman isimler 
bilimsel veriler üzerinden 
tamamlayıcı tıbbı konuştu.

Kanserde tamamlayıcı tıp  
Bursa’da masaya yatırıldı
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Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

13/5

14/6

8/1

14/3
14/5

12/6

12/2

13/6

8/-1
9/0

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:46
08:17
13:08
15:29
17:49
19:15

BURSA
CUMARTESİ

13/5

PAZARTESİ

12/5

PAZAR

11/7

12/5 İMSAK İYE

İdeali insanların asgari yaşamak 
zorunda olmaması elbet. Ancak ne 
yazık ki bu bir mecburiyet günü-
müzde. Bazılarımız bina mahkûm. 
Gidip tam buğday ekmeği alamıyor 
kimimiz örneğin.Ya da şöyle adam 
başı dörder kalem pirzola yerine yüz 
gram dana kıyma koyuyor yemeklere 
arada bir. Çocuğuna birebir model 
elektrikli oyuncak araba alamıyor da 
iki parça tahtayı çakıp altına bir bilye 
koyarak insan gücüyle çalışan bir ara-
bayla idare ediyor. (Çok mu eskilerde 
kaldım ben?) Ne bileyim, Apple İpad 
alamıyor da Çin malı ucuz bir tablet 
bilgisayar mı alıyor diyelim?  

Hayat şartlarına uymak zorunda 
vatandaş. Önce kirayı, elektriği, suyu 
ve bu kış kıyamette ısınma giderle-
rini düşünecek ki sıra diğerlerine gel-
sin. Bırakın çikolatalı pastayı 
çikolata alırken bile düşünsün. Bir 
dostum şöyle demişti; 

”Bu günkü çocuklar ne kadar 
şanslı olduklarını bilmiyor. Kola 

yeni çıkmıştı benim çocuklu-
ğumda. Zengin arkadaşlarım 
içer ben bakardım. Rahmetli 
anam bir çözüm bulmuştu. Pek-
mezle suyu karıştırıp eline geçir-
diği ve iyice yıkadığı kola 
şişesine doldurur verirdi bana. 
Ben de sokakta onu içer, kolay-
mış gibi yapardım.”  

Neyse işi gariban edebiyatına dön-
dürmeden diyeceğimizi diyelim. Söy-
lemek istediğim şu ki bazıları refah 
içinde iken bazıları ise karnını nasıl 
doyuracağını düşünmek zorunda. So-
kağa çıktığında hasta olmayacak 
kadar örtünüp soğuğa karşı mücadele 
etmek zorunda ve siz bunu enflasyon 
rakamlarıyla açıklayamazsınız bu in-
sanlara! 

Adam dışarıda kahveye gidip bir 
çay içebiliyor mu ona bakar. Kadın ara 
sıra kek pişirebiliyor mu onu kollar. 
(Bir entel çıkıp da bana cinsiyetçi ya 
da kadın düşmanı demeye kalkarsa 
ağır konuşurum. Önce etrafına bakıp 

sonra laf etsin!” Çocuk hiç olmazsa 
android telefon alma derdindedir. 
Ama neticede hepsi hayatını idame 
etmek mecburiyetinde… 

Asgari ücret açlık sınırındaymış 
da yoksulluk(!) sınırındaymış da… 
Anlatın anlatabildiğiniz kadar. Ten-
cere kaynıyorsa şöyle bir iç geçirip 
gider. Yok tencere kaynamıyor, kay-
nayamıyorsa işte o zaman suç hüku-
metindir… 

Karnı doymayan arayış içine 
girer. Aya roket göndermişsin ne 
yazar? Hızlı trenler değil yumurta-
nın kaç lira olduğu umurundadır va-
tandaşın. Alabiliyor mu, alamıyor 
mu? Ekmek kaç para oldu? Onu dü-
şünür ve senin açıkladığın enflasyon 
rakamına değil de evdeki tencerede 
ne kaynadığına bakar. Domates 50 
lira, süt 16 lira (Masum Türker Gucci 
marka süt alıyor her halde, onunki 
27 liraymış!) ise durup düşünür. Yu-
murta 2 liraysa mesele yok. Gerçi or-
ganik ayağına tanesi 4,5 liradan 
yumurta da kaktırıyorlar(!) vatan-
daşa ya o başka bir konu. 

Demek istediğim 8 bin 500 lira 
iyi bir rakam. Dengeleri düşünmek 
zorunda hükumet elbette. Yoksa se-
yirciye oynayıp ver 10 bin lira hatta 
15 bin lira asgari ücreti. Millet bir iki 
gün sevinsin. Ardından gelsin hipe-
renflasyon. Ekmek almaya bavul do-
lusu parayla git… 

Yapılacak şey acilen enflasyonu 

düşürmektir. 
Ama hangi enflasyonu? 
Kurumların belirlediği enflasyonu 

kimse ciddiye almaz! 
Mutfaktaki, sebzede, meyvedeki 

enflasyon önemlidir. Et ve süt önem-
lidir. Peynirin ve ekmeğin kaç para ol-
duğu önemlidir. Gerçi 200 lira olan 
beyaz peynir fiyatları epey gerilemiş. 
Yüz liralara kadar düşmüş. Elli liraya 
sahte kaşar bile var piyasada. 

Sözün özü, gıda fiyatlarının kont-
rol altına alınması önemlidir. 

Ekonomi biliminin izah edemediği 
suni artışlarla mücadele önemlidir.  

Mutfak enflasyonuyla mücadele 
önemlidir. 

Bu enflasyonu yaratan ve körükle-
yen hainlerle mücadele önemlidir. 

Üstelik yarın değil hemen şimdi 
müdahale edilmelidir. 

Hiçbir seçim çantada keklik de-
ğildir.

Asgari  
yaşamak!

Edinilen bilgiye göre, Akhisar 
Mahallesi’nde devriye atan polis 
ekipleri, şüphelendikleri 16 KOA 
79 plakalı otomobilin sürücüsüne 
dur ihtarında bulundular. Polisin 
dur ihtarına uymayan sürücü hızla 
kaçmaya başladı. Peşine düşen ekip-
ler, aracı 10 kilometre sonra yaka-
ladı. Durdurulan aracın sürücüsü 

Seyit Ali Y.’nın (26) belgeleri ince-
lendi. Polisin neden hızla kaçtığını 
sorması üzerine sürücü Seyit Ali Y., 
“Çocuk hasta, 1 haftadır hastanede 
yatıyor. Çocuk olunca mecbur kal-
dım” diye cevap verdi. 

“DUR”MUYOR 
İnceleme sonucu bugüne kadar 

7 kez polisin dur ihtarına uymadığı 

öğrenilen sürücüye, araç muayene 
uyarı süresini geçmesinden dolayı 
888 TL, ehliyetsiz araç kullanmak-
tan 3 bin 674 TL ve dur ihtarına 
uymamaktan 427 TL olmak üzere 
toplam 4 bin 989 TL cezai işlem 
uygulandı. Araç trafikten men edi-
lerek çekici yardımıyla otoparka çe-
kildi. (İHA)

Edinilen bilgiye göre, İnegöl’e 
bağlı Kılıç Sokak’ta seyir halinde 
olan sürücü Batuhan A. (17) yö-
netimindeki 16 AYC 526 plakalı 
motosiklet, karşıdan gelen araca 
çarpmamak için manevra yaptı. 
Kontrolden çıkan motosiklet, yol 
kenarında park halinde olan 40 
ND 570 plakalı kamyonete çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle motosikletten 
düşen Batuhan A. yaralandı. Olay 
yerine sevk edilen 112 Acil Servis 
ambulansıyla İnegöl Devlet Has-

tanesine kaldırılan yaralının sağlık 
durumunun ciddiyetini koruduğu 
öğrenildi. Polis kazayla ilgili so-
ruşturma başlattı.  

(İHA)

Yıldırım’daki kaza, dün saat 13.00 
sıralarında 11 Eylül Bulvarı’nda mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mu-
rat Ü. idaresindeki 16 SFN 51 plakalı 
Fiat Marka Tempra model otomobil, 
henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 
Salim Ö. idaresindeki 16 K 40472 
plakalı kamyonete arkadan çarptı. 

Kaza sonrası otomobil hurda yığınına 
dönerken, sürücü Murat Ü., yolcu 
olarak bulunan bir kişi ve kamyonet 
sürücüsü yaralandı. Diğer sürücülerin 
ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık 
ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay 
yerine gelen itfaiye ekibi otomobilde 
sıkışan 2 kişiyi kurtararak sağlık 
ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay 
yerinde yapılan ilk müdahalelerinin 
ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Olay yerine gelen trafik polis ekibi 
ise çevre güvenliği alarak trafiğin 
hızlıca açılmasını sağladı. Kazayla 
ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)

Yıldırım’da kaza: 3 yaralı
Yıldırım’da bir otomobil, 
kamyonete çarptı. Kaza 
sonrası hurda yığınına 
dönen otomobilde 2 kişi 
sıkışarak yaralandı.

İnegöl’de polisin 
dur ihtarına 

uymayıp kaçan 
sürücü, 10 

kilometre süren 
kovalamaca 

sonucu yakalandı. 
Ehliyetsiz 

sürücüye toplam 4 
bin 989 TL cezai 

işlem uygulandı, 
aracı trafikten 

men edildi.

Park halindeki kamyonete çarptı
İnegöl’de meydana gelen 
kazada, park halindeki 
kamyonete çarpan motosikletin 
sürücüsü ağır yaralandı.

Kaçak av  
operasyonu

Bursa’da kaçak avlananları de-
netleyen jandarma ekipleri kural-
lara uymayanlar hakkında işlem 
yaptı. 

Bursa İl Jandarma Komutan-
lığına bağlı ekipler avlanması yasak 
olan Turna Balığı avlayanları de-
netlemek için Uluabat Gölü’nde 
denetim gerçekleştirdi. H.Ç. (51) 
isimli bir şahsın 15 Aralık/31 Mart 
tarihleri arasında avlnaması ve 
satılması yasak olan 29 adet canlı 
Turna Balığı avladığını tespit etti. 
Yakalanan balıklar göle bırakılır-
ken, şüpheliye bin 114 lira idari 
para cezası yazıldı. (İHA)

Jandarma sokak 
hayvanlarını besledi

Bursa’da jandarma ekipleri, so-
kak hayvanlarını besledi. 

Bursa İl Jandarma Komutan-
lığına bağlı Çevre, Doğa ve Hay-
vanları Koruma Timleri tarafından 
Gemlik, Nilüfer ve Orhaneli’de so-
ğuk havalarda yem bulmakta zor-
lanan sokak hayvanlarına yemleme 
çalışması yapıldı. (İHA)

Bursa’da kayıp koyunları jan-
darma ekipleri buldu. 

Gemlik’e bağlı Güvenli Mahal-
lesi’nde 60 yaşındaki T.D.’nin ot-
latmaya götürdüğü koyunlar or-
manlık alanda kayboldu. T.D. du-
rumu jandarma ekiplerine bildirdi. 
İhbar üzerine harekete geçen jan-
darma ekipleri kayıp olan 58 adet 
küçükbaş hayvanı Güvenli Ma-
hallesi doğusunda bulunan Karsak 
Tepe bölgesinde ormanlık arazi 
içerisinde tam ve eksiksiz olarak 
bularak sahibine teslim etti. (İHA)

Kayıp koyunları 
jandarma  
ekipleri buldu
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Zaman zaman sahada görev 

yapan güvenlik görevlisi arkadaşlar-
dan daha çok polislerden mesajlar 
alıyoruz. Sorunlarının aktarılması 
noktasında seslerinin duyurulma-
sını istiyorlar.  

İşte son dönemde gelen mesajlar 
genel olarak aynı noktaya odaklan-
maya başladı. Haftanın 6 günü ve 24 
saat esasına göre görev yaptıklarını 
anlatan polis arkadaşlar, dinlenmeye 
fırsat bulamadıklarını bunların da 
onları oldukça fazla yıprattığını 
ifade ediyorlar.  

Biraz açalım. İstanbul İstiklal 
Caddesi’ndeki bombalı terör saldırı-
sının ardından Bursa emniyeti de te-
yakkuza geçiyor.  

Bu kapsamda metro istasyonla-
rına ve AVM’lere de polis arkadaşlar 

görevlendiriliyor. Dahası maçlarda 
özel güvenlik azaltılırken polisler ye-
niden saha içinde görev yapmaya 
başlamış.  

Burada enteresan bulduğumuz 
bir anekdotu da aktaralım. Saha 
içinde görev yapan polis arkadaşlar 
sırtları sahaya dönük olarak görev 
yapıyor.  

Göreve başlamadan önce uyarılar 
arasında gelen toplara dikkat edin 
deniyor. Arkası dönükken gelen 
topa dikkat etmeleri gerekiyor anla-
yacağınız yaralanmamak ya da 
olumsuz bir durumla karşılaşma-
mak için.  

Devam ediyoruz.  
Dolayısıyla polis arkadaşlar 

yoğun bir çalışma ortamında 
devam ediyorlar ve bu nedenle ol-
dukça yorgunlar. Yine gelen mesaj-
larda bu uygulamaların sadece 
Bursa’da olduğu yönünde bir bilgi 
var ama bunun teyide muhtaç oldu-
ğunu da düşünüyoruz.  

Bursaray istasyonlarında görev 
yapan polisler için dinlenme ya da 
mola verme alanları yok. Burada 
görev yapan özel güvenliklerin 
zaman zaman kendileri için ayrılan 
alana polislerin girmesine de itiraz-

ları olduğu ifade ediliyor.  
Dahası polisler girişlerde görev 

yaptıkları için burada aslında Bur-
saray görevlilerin yapmaları gere-
ken vatandaşa yardımcı olma, kart, 
dolum, bilgilendirme noktalarında 
da sorumluluk almak durumunda 
kalıyorlar. Sabit görev olduğu 
içinde oldukça yorucu olduğunu ak-
tarıyorlar.  

Gelelim asıl anlatacağımız bize 
garip gelen duruma. Nilüfer FSM 
Bulgari girişinde yer alıyor malum 
Bursa Emniyet Müdürlüğü. Aynı 
komplekste bir de yine emniyete 
bağlı market ve kantin yer alıyor.  

Normalde emniyet mensuplarına 
hizmet vermesi için oluşturulan bu 
iki işletme bir süre önce halka da 
açılmış. Hemen emniyetle yan yana 
olan bu bölgeye artı vatandaşlarda 
giriyor. Her ne kadar emniyetle bu 

bina arasında bir turnike olsa da tur-
nikelerin aşılmasının çok sor olma-
dığı söyleniyor. Yani çok sıkı koruma 
altındaki emniyetin hemen yanında 
ve birkaç adımda ulaşılan market ve 
kantin için aynı güvenliğin olmadığı 
yönünde bir serzeniş var.  

Kantin ve marketin olduğu alana 
bir güvenlik kapısından giriliyor 
ancak otopark kapısı olduğu için 
aynı hassasiyetle kontrol edilmesi 
oldukça zor.  

Burada başka önlemler alınma-
sında fayda var deniyor gelen me-
sajlarda. Eh emniyet 
müdürlüğünde görev yapan polis 
arkadaşların bile parmak okutarak 
ve çeşitli güvenlik uygulamaların-
dan geçerek girdikleri binanın 
hemen yanında bir adım mesafe-
deki kantin ve marketle ilgili uma-
rız gereken önlemler hızla alınır.  

Güvenlik!

Alpaslan 

YILDIZ
alpaslanyldz@gmail.com

Yaş sebze ve meyvede Güney Mar-
mara’nın en önemli üretim merkezi 
ve tarihi açıdan Osmanlı saray mut-
fağının doğduğu diyar olarak kabul 
edilen Yenişehir’in dünyaca ünlü yeşil 
sivri biberi, Türk Patent ve Marka Ku-
rumunca coğrafi işaret belgesiyle tes-
cillendi. Böylelikle Osmanlı devletinin 
banisi Osman Gazi’nin kurduğu ilk 
başkent Yenişehir’de asırlardır üretilen 
yöreye has “yeşil sivri biber”, ilçenin 
tarımdaki ilk tescilli markası oldu. Ko-
nuyla ilgili açıklama yapan Belediye 
Başkanı Davut Aydın, yaklaşık iki yıl 
önce Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme 
Birliği (HAGEL) ile başlatılan çalışmalar 
sonucunda alınan tescil belge guru-
runun asırlardır ata topraklarında alın 
teriyle üretim yapan Türk çiftçisine 
ait olduğunu söyledi. 

ÇİFTÇİMİZ KAZANACAK 
Belge sürecindeki desteklerinden 

ötürü aynı zamanda HAGEL’in de baş-
kanlığını yürüten Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür eden 
Davut Aydın, ilkelerini MHP Genel 
Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin belir-
lediği ‘Üretken Belediyecilik’ anlayışının 
bir gereği olarak tarım sektörünü des-
teklemeyi sürdüreceklerini söyledi. 

Başta kooperatifleşme olmak üzere 
her başlıkta Yenişehirli çiftçinin 
yanında olduklarını, olmaya 
da devam edeceklerini bildi-
ren Başkan Aydın, alınan coğ-
rafi işaret belgesinin üreticiyi 
pazarda daha güçlü kılacağını 
dile getirdi. Aydın, 
“Sadece Türkiye’de 
değil dünyaca bili-
nen yeşil sivri bi-
berimiz Yenişehir 
genelinde 20 bin 
dekar arazide ye-
tiştiriliyor. Yıllık 
100 bin tonluk 
bir rekoltemiz söz 
konusu. Marka de-
ğeri artan biberimiz 
2023 sezonundan iti-
baren coğrafi işaret 

tescil belgeli olarak hem iç hem de 
yurtdışı pazarlara sunulacak. Çiftçimiz 
kazanacak, ülkemiz kazanacak. Bur-
samızın gastronomi hedefleri açısın-
dan da kıymetli olan çalışmalarımızda 
HAGEL gibi bizlere desteklerini esir-
gemeyen Yenişehir Ziraat Odası yö-

netimine, Bursa ve Yenişehir 
Tarım Müdürlüklerine de te-
şekkür ediyorum” dedi. 

ZENGİN VİTAMİN DEPOSU 

Yenişehir Yeşil Sivri 
Biberi’yle ilgili tescil sü-
recinde altı farklı kate-
goride laboratuvar ça-
lışması yapıldı. Bu çalış-
malarda; şekil özellikleri, 
renk ölçümleri, ürün çapı 
ve et kalınlığı, kimyasal 
analizleri, raf ömrü ile 

besin değerleri belirlendi. Yenişehir’e 
özgü biberin yetiştiriciliğinde toprak 
yapısının, iklimin, yetiştirme tekni-
ğinin, sulama ve gübreleme yöntemi 
ile hasat şeklinin farklılıkları belir-
lendi. Yapılan analizlere göre kalorisi 
düşük, iyi bir besin kaynağı olarak 
öne çıkan Yenişehir Yeşil Sivri Bibe-
ri’nin, A ve C vitaminleri, potasyum, 
folik asit ve lif kaynağı açısından zen-
gin bir tür olduğu tespit edildi. Anti-
oksidan özelliklerinden sorumlu olan 
A, B, B6, B9 ve C vitamini zengini 
Yenişehir yeşil sivri biberinin düzenli 
tüketimi, kanser gibi bağışlık sistemini 
güçlendirmekte vücuda yardımcı olu-
yor. Yağ yakıcı özelliğe de sahip Ye-
nişehir Yeşil Sivri Biberi, diğer biber 
türlerinde olduğu gibi kemik ve cilt 
sağlığı açısından da fayda sağlıyor. 
(İHA)

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gür-
kan, Bursa’ya 37 yeni hekimin atanacağını 
duyurdu. Eylül ayında Bursa’ya gerçek-
leştirilen 351 hekim atamasının ardından 
ilave 365 yeni hekim kadrosu açılmıştı. 
AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, 108. 
Devlet Hizmet Hükümlülüğü çerçevesinde 
Bursa’ya 37 yeni uzman heki-
min daha kazandırıla-
cağını bildirdi. Başkan 
Gürkan, Bursa’ya 
atanan yeni uzman 
hekimlerin bir ay 
içerisinde göreve 
başlayacaklarını be-
lirtti. AK Parti Bursa 
İl Başkanı Davut Gür-
kan, gerek merkezi hü-
kümet gerekse de yerel yönetimler eliyle 
Bursa’ya her alanda getirilen hizmetlerin 
takipçisi olduklarını söyledi. Başkan Gür-
kan, Bursa’nın sağlık alanındaki hizmet-
lerle de öncü bir şehir olduğunun altını 
çizerek, “Bizler de bu gerçeğin farkında 
olarak her alanda kalkınmayı sürdüren 
çalışmaları bir bir hayata geçirmek için 
gecemizi gündüzümüze katıyor, merkezi 
hükümetimizce Bursamıza kazandırılacak 
her alandaki hizmetin takipçisi oluyoruz. 
Çok farklı ve zengin potansiyelleri ile 
sürekli gelişime, büyümeye açık bir şehir 
olan Bursamızın tüm ihtiyaçlarına karşılık 
verebilmek için çalışıyoruz. Bu anlamda 
destekleri ile sürekli yanımızda olan 
Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya 
ve ilgili tüm kurum yetkililerine teşekkür 
ediyorum” dedi. (İHA)

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut 
Gürkan ve yönetimi düzenli aralıklarla 
sürdürdükleri saha çalışmalarının yanı 
sıra üye, önceki dönem yönetimleri 
ve sandık kurulları ile biraraya gelmeye 
devam ediyor. 

AK Parti Bursa Teşkilatları, üye 
ziyaretlerinin yanı sıra kuruluşundan 
bu yana AK Parti’ye hizmet vermiş 
her kademeden dava arkadaşları ve 
sandık kurulları üyeleri ile toplantılarını 
sürdürüyor. Son olarak AK Parti Bursa 
Teşkilatları, İl Başkanı Davut Gürkan’ın 
önderliğinde son seçime göre Bursa’da 
bulunan 6835 seçim sandığında görev 
yapacak sandık kurulları üyeleri ile 
biraraya geldi. Her teşkilat mensubu-
nun kendi mahallesinde gerçekleştirdiği 
toplantılar Bursa genelindeki tüm ma-
hallelere yayıldı. Çalışma kapsamında 
Odunluk Mahallesi’nde görev yapacak 
olan sandık kurulu görevlileri ile bir 
toplantı gerçekleştiren Başkan Gürkan, 
AK Parti’nin her alanda Türkiye’ye 
kattığı kazanımların önünü açacak 
olan 2023 seçimlerine tüm teşkilatları 
ile hazır olduklarını belirtti. Gürkan, 
saha çalışmaları ile Bursa’da her ke-
simden insanı dinleyerek, hizmet ve 
yönetim anlayışlarını Bursa Halkı’nın 
istek ve taleplerine göre şekillendir-
diklerini ifade ederek, “Bir yandan da 
partimizin Türkiye’yi her alanda güçlü 
bir ülke haline getiren hizmetlerini 
taçlandıracak 2023 zaferimiz için ge-
rekli tüm çalışmaları aralıksız yürü-
tüyoruz. Bu yolda bizlerden desteğini 
esirgemeyen Bursa Halkı’na ve yine 
bu yolda birlikte yürüdüğümüz her 
kademeden dava arkadaşıma teşekkür 
ediyorum” dedi. (Bülten)

MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir 
Taşçı, “Komşum Nasılsın” programının 
amacına yönelik olarak şunları söyledi: 
“2023 seçimlerine gidilirken, Cumhur 
ittifakının hedeflerinin ve muhalefetin 
tutumunun vatandaşlarla daha yakın-
dan paylaşılması amaçlanmaktadır. 
Yaptığımız ev buluşmalarımızda va-
tandaşlarımıza MHP’nin politikaları, 
Cumhur İttifakının hedefleri anlatı-
lırken; vatandaşlarımız da yaşadıkları 
sorunları, talep ve önerilerini dile ge-
tiriyor. Sohbet gündeminde ekono-

miden, terörle mücadeleye, iç ve dış 
politikadan muhalefet partilerinin tu-
tumuna kadar ülke ve dünya günde-
mindeki çeşitli konular ele alınıyor “ 

“SOKAK SOKAK  
HANE HANE GEZECEĞİZ” 
“Yaklaşan 2023 seçimlerinin Tür-

kiye için neden bu kadar önemli ol-
duğunu; cadde cadde sokak sokak 
hane hane gezerek vatandaşlarımıza 
anlatacağız” diyen MHP Yıldırım İlçe 
Başkanı Kadir Taşçı, “Komşum Nasıl-
sın?“ ziyaretlerinin seçimlere kadar 
Yıldırımın bütün mahallelerinde eş 
zamanlı olarak devam edeceğini belirtti. 
Taşçı, “Yıldırımın tüm mahallelerinde 
daha evvel saha çalışması yaptığımız 
için, mahalle sakinlerimizin evlerine 
daha kolay misafir olmanın avantajını 
yakaladık ve bunu en iyi şekilde de-
ğerlendirmeye çalışıyoruz. Bu ziyaret-
lerimiz gönül köprülerine dönüşüyor, 
gerek toplantı talebinde gerekse par-
timize yönelik üyelik talebinde özellikle 
de kadın üyelik talebinde önemli bir 
artış var.” dedi. (İHA)

Bursa’ya  
37 yeni uzman 
hekim atanacak

Gürkan; “Seçim 
zaferine hazırız”

Yenişehir’in yeşil 
sivri biberine tescil

Osmanlı’nın ilk 
başkenti Yenişehir’in 
ünlü yeşil sivri biberi 

coğrafi işaret belgesiyle 
tescillendi. Yenişehir 

Belediye Başkan Davut 
Aydın, “Bu belge 

Osman Gazi’nin şehri 
Yenişehir’in bereketli 

topraklarında asırlardır 
üretim yapan Türk 

çiftçisinin alın terinin 
karşılığı” dedi.

Gemlik’in Uğur Böcekleri, 
‘Çağdaş Eğitim’ ile gelişecek

Eğitim işbirliği protokolü, Çağdaş Eği-
tim Kooperatifi Bursa Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Müfit Parlak 
ve Gemlik Belediye Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan tarafından başkanlık ma-
kamında imzalandı. 

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur 
Sertaslan, Çağdaş Eğitim Kooperatifinin 
eğitim ve öğretimde Türkiye genelinde 
önde gelen kooperatiflerden olduğunu, 
kurulduğu günden bu yana özellikle kırsalda 
yaşayan ve kötü ekonomik duruma sahip 
kız çocuklarına verdiği desteğin takdirle 
karşılandığını ifade ederek, “Seçim vaat-
lerimizden biri olan Uğur Böcekleri kreşi-
mizi göreve gelir gelmez çok kısa bir sürede 
hizmete açtık. Kreşimizde şu anda 78 ço-
cuğumuz eğitim görüyor. Çağdaş Eğitim 
Kooperatifimizin eğitime sunduğu katkılar 
ve tecrübesini bizlere aktarması bizim için 

mutluluk vericidir. Yaptığımız bu prokotol 
ile birlikte; Uğur Böcekleri kreşimizin hiz-
met kalitesinin arttırılması amacıyla ihtiyaç 
duyulacak desteği, okulumuzun iyileşti-
rilmesi, eğitim öğretim programlarımızın 
zenginleştirilmesi gibi destekler alacağız. 
Kooperatifimize desteği için teşekkür edi-
yorum” dedi. 

“BURSA’DA TEK” 
Kreşin yaptığı hizmetler açısından ilçe 

belediyeleri arasında Bursa’da tek olduğunu 
belirten Başkan Sertaslan, kreşin asıl ama-
cının asgari ücretlere çalışan annelerin iş 
hayatından kopmaması için destek vermek 
olduğunu vurguladı. Piyasa fiyatlarının 
yarısından az bir miktara çok sayıda öğ-
renciye hizmet verdiklerini de belirtirken, 
hizmet kalitesini arttırmak için her zaman 
çaba gösterdiklerini de sözlerine ekledi. 
Çağdaş Eğitim Kooperatifi Bursa Şube 
Başkanı Prof. Dr Müfit Parlak ise, Gemlik 
Belediyesi ve Çağdaş Eğitim Koopertifi 
tarafından imzalanan protokolün iki kurum 
içinde bilgi ve tecrübe paylaşımı açısından 
çok önemli olduğunu belirtti. Konuşmaların 
ardından Gemlik Belediye Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan ve Çağdaş Eğitim Koope-
ratifi Başkanı Prof. Dr. Müfit Parlak tara-
fından protokol imzalandı. (İHA)

Gemlik Belediyesi bünyesinde 
bulunan kreş ve gündüz bakım 
evindeki eğitim kalitesinin 
arttırılması, geliştirilmesi, eğitim 
programına ve personel eğitime 
katkı sunulması için Çağdaş Eğitim 
Kooperatifiyle protokol yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi, ülke 
genelinde başlattığı “Komşum 
Nasılsın?” temalı ziyaret 
programıyla hanelerin nabzını 
tutmaya devam ediyor. MHP 
Yıldırım İlçe Teşkilatı da 
program çerçevesinde 
başlattıkları ev ziyaretleri ile 
vatandaşlarla daha yakından 
temasa geçiyor.

MHP gönül köprüleri kuruyor 
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Giresun’da serbest piyasada fın-
dık fiyatı en hareketli zamanlarını 
yaşıyor. Haftaya 56 lira seviyele-
rinde başlayan fındık fiyatı 60 lirayı 
gördü. Serbest piyasada fındık fi-
yatının 3 doların üzerine çıktığını 
belirten Keşap Ziraat Odası Başkanı 
Abdullah Şahin fındık fiyatının 
yükseliş eğiliminde olduğunu söy-
ledi. Geçtiğimiz haftalarda fındık 
fiyatının 60 lirayı görecek dediğinde 
yanılmadığını hatırlatan Şahin, 
“Fındık fiyatı serbest piyasada 52 
lira seviyelerinde işlem görürken 
yıl sonuna doğru 60 lirayı bulacağını 
öngörmüştük. Haftaya 56 lira ile 
başlayan fındık fiyatı hızlı bir yük-
selişle yıl sonunu 60 liradan ka-
patmış olacaktır. Dolar bazında de-
ğerlendirecek olursak bugün itiba-
rıyla fındık fiyatı 3 dolar 20 sent 
civarında işlem görüyor. Fındık fi-
yatının bir süre daha bu 60 lira is-
tikrarını koruyacağını söyleyebiliriz. 
Ancak yeni yılın ortalarına doğru 
yıl başı tatilini tamamlamış olan 
Avrupa ülkelerindeki ihracat ha-
reketlenirse fiyatların biraz daha 
yükselebileceğini en azından mev-
cut fiyatını koruyacağını söylemek 
mümkündür” dedi. (İHA) 

Bursa’da faaliyet gösteren 13 oda ve 
borsanın katılımıyla düzenlenen ‘Oda ve 
Borsa Müşterek Toplantısı’nın 22’ncisi, 
Bursa Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde 
Gastro Sanayi’de yapıldı. Oda ve borsa baş-
kanları ile meclis başkanları ve yönetim ku-
rulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen 
toplantıda Bursa ekonomisi, sektörel sorunlar 
ve çözüm önerileri ele alındı. Toplantıda 
konuşan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu 
Üyesi Özer Matlı, oda ve borsaların yoğun 

bir seçim dönemini geride bıraktığını belir-
terek, “Yönetim kurullarımızda, meclisleri-
mizde bu seçim döneminde aramıza katılan 
çok sayıda arkadaşımız var. Kendilerine yeni 
görevlerinin hayırlı olmasını temenni ediyor, 
başarılar diliyorum” dedi. 

KRİZLERE HIZLI ADAPTE OLDUK 
İş dünyasının yapısı gereği öngörüle-

meyen çok fazla etkene ayak uydurmak zo-
runda olduğunu, ekonomik ve siyasi kon-
jonktür, küresel riskler gibi çok fazla dış 
faktörle karşı karşıya kaldığını dile getiren 
Başkan Özer Matlı, “Ülkemizde 2020 yılı 
Mart ayında başlayan Covid-19 salgınının 
oluşturduğu olumsuz ekonomik görünüm 
ve maliyetlerdeki artış; 2021-2022 iş yılında 
da devam etmiş, yaşanan enflasyon süreci, 
tüketicinin alım gücünün düşmesine neden 
olmuş ve Rusya-Ukrayna arasındaki yaşanan 

gelişmeler, krizi daha da derinleştirmiştir. 
Ancak hızlı hareket kabiliyeti sayesinde bu 
durumlara hemen adapte olabilen iş dünyası 
olarak, farklı kanalları sonuna kadar değer-
lendirebildiğimizi düşünüyorum. İhracat ve 
e-ticaret gibi nispeten zor gibi gözüken alan-
larda da üyelerimizin bütün imkanları de-
ğerlendirdiğini bilmek, geleceğe yönelik 
olarak öngörülerimizi artırmaktadır” dedi. 
Başkan Matlı, krizlerin yaşandığı bir dönemde 
Bursa’daki oda ve borsaların, sektörel so-
runların çözüme kavuşturulmasında TOBB 
öncülüğünde yoğun çaba sarf ettiğini ve 
Ankara’da Bursa’yı en iyi şekilde temsil 
ettiğini dile getirdi. 

TÜRKİYE’YE ROL MODEL  
OLACAK PROJE 
Ekonomideki kırgınlıklara rağmen Bursa 

Ticaret Borsası olarak, kent ve ülke ekono-
misine katkı sağlayacak çalışmalara imza 
atmayı sürdürdüklerini vurgulayan Başkan 
Özer Matlı, başvuru süreci devam eden 
Gıda Sektörü Kümelenme Alanı projesi hak-
kında bilgilendirmede bulundu. Kent içinde 
kalan, büyümekte zorlanan ve gıda alanında 
faaliyet gösteren firmaları, şehrin dışında 

kurulması planlanan kümelenme alanıyla 
düzenli bir alanda toplamayı amaçladıklarını 
söyleyen Özer Matlı, “Bursa Büyükşehir Be-
lediyemizin öncülüğünde, şehrin tüm di-
namiklerinin desteğiyle önceliğimiz Bursalı 
firmalar olmak üzere; tüm Türkiye’ye açmayı 
planladığımız bu projede, gıda alanında üre-
tim yapan firmalarımızı, KOBİ’lerimizi, tek-
noloji odaklı yeni nesil lojistik imkanlarla 
donatılan, sürdürülebilir tarım ekosistemi 
ve doğanın geleceği için ekolojik çözümlerle 
planlanan bu çevre dostu alanda, bir araya 
getirmeyi hedefliyoruz. Sizlerden ricam, 
kendi üyelerinizle de bu projeye ilişkin ön 
talepleri almanız ve bu projeyi sahiplenmeniz. 
Böylece Bursa olarak, Cumhuriyetimizin 
100. yılına yakışır bir birlik ve beraberlik 
örneği sergileyerek, Türkiye`ye rol model 
olacak bir projeyi ve iş birliğini hep birlikte 
hayata geçirmiş oluruz” diye konuştu. 

“GIDA SEKTÖRÜ KÜMELENME  
ALANI VE KOBİ OSB  
BURSA İÇİN İHTİYAÇ” 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt 
Şener, oda-borsa müşterek toplantıları ile 
Bursa’da mevcut sorunların çözümüne yö-
nelik güzel bir sinerji yakalandığını dile 
getirdi. Bursa Ticaret Borsası tarafından 
hayata geçirilen Gıda Sektörü Kümelenme 
Alanı projesinin kent için bir ihtiyaç olduğunu 
dile getiren Cüneyt Şener, “Bildiğiniz üzere 
bizler de BTSO olarak KOBİ OSB projemizi 
hayata geçiriyoruz. Bununla ilgili pandemi 
öncesi 2500’den fazla firmadan talep almıştık. 
Şimdi bu talepleri revize ediyoruz. Bursa’nın 
kent içinde kalan çok ciddi sanayi organi-
zasyonu içerisinde olmayan, çevre kirliliği 
ve trafik oluşturan, ilimizin içerisinde olan 
kuruluşlarımız var. Bunları şehrimizin içinden 
deplase edecek ve daha modern, daha nezih 
ortama kavuşturacak aynı zamanda da bü-
yümelerine imkân sağlayacak bir organi-
zasyon yapısı içerisindeyiz. Benzer bir projeyi 
Bursa Ticaret Borsası’nın gıda konusunda 
yapıyor olması kentimiz adına memnuniyet 

verici” ifadelerini kullandı. 
ODA VE BORSA BAŞKANLARI SORUN  
VE TALEPLERİ DİLE GETİRDİ 
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, Bursa’nın 
hak ettiği yatırımları alabilmesi adına şehir 
olarak topyekûn birlikte hareket edilmesi 
gerektiğini söyledi. İnegöl’ün mobilya kenti 
kimliğinin yanından aynı zamanda tarım 
kenti de olduğunu dile getiren Uğurdağ, 
Bursa Ticaret Borsası’nın hayata geçirmeyi 
hedeflediği Gıda Sektörü Kümelenme Alanı 
projesine tam destek verdi. 

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Erol Hatırlı, Orhangazi, Gemlik 
ve İznik ilçelerini içerisine alan bölgede bir fen 
lisesine ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Pandemi 
ile birlikte ticaret yapısının da değiştiğini 
kaydeden Erol Hatırlı, üyelerin ticari hacimlerinin 

artırılması amacıyla fuarlar konusunda destek-
lerden yeterince faydalanamadıklarını belirterek, 
bu tür organizasyonların tüm ilçe oda ve bor-
saların katılımlarıyla düzenlenmesini talep etti. 

Küresel ısınmanın İznik Gölü’nü tehdit 
ettiğini belirten İznik Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dede, bu 
konuda kent dinamiklerinden acil eylem planı 
hazırlanması konusunda destek istedi. Mus-
tafakemalpaşa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Sadettin Akkoyunlu ise organize sa-
nayi bölgeleri ile ilgili zaman zaman sorunlar 
yaşadıklarını belirterek, oda ve borsaların or-
ganize sanayi bölgeleri yönetimlerinde daha 
etkin rol alması gerektiğini vurguladı. 

Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Özden Çakır, zeytin için verilen 15 
kuruşluk desteğin çok az olduğunu, bu desteğin 
en az 1,30 TL seviyesine çekilmesi gerektiğini 
söyledi. Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Uzkınay, 
dile getirilen sorunların çözümü Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu 
Üyesi Özer Matlı tarafından ilgili mercilere 
iletileceğinden emin olduklarını ve kendisine 
her konuda desteğe hazır olduklarını dile ge-
tirdi. Temeli TOBB Başkanı M. RifatHisar-
cıklıoğlu tarafından atılan Yenişehir Küçük 
Sanayi Sitesi’nde çalışmaların devam ettiğini 
kaydeden Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Torun, Gıda 
Sektörü Kümelenme Alanı ve KOBİ OSB pro-
jelerine de destek olmaktan memnuniyet du-
yacaklarını ifade etti. 

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Muammer Üstündağ, TEK-
NOSAB projesinin Karacabey ve Bursa için 
önemli bir değer olduğunu ancak ilçe sanayi-
cisine katkısı olmayacağını belirterek, Karacabey 
TSO olarak özellikle küçük esnaf ve KOBİ’lere 
yönelik benzer bir çalışma yürüttüklerini söy-
ledi. Enerji maliyetlerinin sanayicinin üzerine 
büyük bir yük oluşturduğunu ifade eden 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan Hamaloğlu ise bu ma-
liyetlerin azaltılması için, oda ve borsalar 
olarak ‘Enerji Var’ adıyla bir proje hayata geçi-
rilmesini, rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir 
enerji santrallerinin TOBB öncülüğünde Bur-
sa`dan başlamak üzere ülkeye kazandırılmasını 
istedi. Programın sonunda toplantıya katılan 
oda ve borsa yönetim kurulu başkanları tara-
fından, Ankara’ya iletilmek üzere dile getirilen 
sorunlar ve çözüm önerilerini içeren bir mu-
tabakat metni hazırlandı. (İHA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB), kasım ayına ilişkin kurulan-ka-
panan şirket istatistiklerini açıkladı. 
Buna göre, kasımda kurulan şirket sayısı 
ekim ayına kıyasla yüzde 5,8 artarak 12 
bin 443’ten 13 bin 169’a çıktı. Aynı dö-
nemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 
3,4 gerileyerek 1648 oldu. Kasımda geçen 
yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı 
yüzde 29,2, kooperatif sayısı yüzde 85,5, 
gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 
3,2 artış gösterdi. Bu dönemde kapanan 
şirket sayısında yüzde 6,5 ve gerçek kişi 
ticari işletme sayısında yüzde 29,8 artış 
olurken kooperatif sayısında yüzde 11,4 
düşüş meydana geldi. 

SADECE TUNCELİ’DE  
ŞİRKET KURULMADI 
Kasımda kurulan şirket ve koopera-

tiflerin yüzde 85,8’ini limited, yüzde 
12,6’sını anonim şirketler, yüzde 1,5’ini 
ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve 
kooperatiflerin yüzde 39,1’i İstanbul’da, 
yüzde 10,1’i Ankara’da, yüzde 5,6’sı An-
talya’da kuruldu. Kasımda Tunceli’de şir-
ket kuruluşu gerçekleşmedi. Geçen ay 
kurulan şirket ve kooperatiflerin 4 bin 
501’i ticaret, 1844’ü imalat ve 1658’i 
inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan 
gerçek kişi ticari işletmelerinin 820’si 
toptan ve perakende ticaret motorlu ta-
şıtların ve motosikletlerin onarımı, 627’si 

inşaat, 251’i imalat sektöründe faaliyet 
göstermek üzere çalışmalarına başladı. 

Kasımda kapanan şirket ve koope-
ratiflerin 506’sının toptan ve perakende 
ticaret motorlu taşıtların ve motosik-
letlerin onarımı, 282’sinin imalat, 250’si-
nin inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği 
belirlendi. Kapanan gerçek kişi ticari iş-
letmelerinden 943’ünün toptan ve pe-
rakende ticaret motorlu taşıtların ve 
motosikletlerin onarımı, 354’ünün inşaat, 
274’ünün imalat sektöründe faaliyette 
bulunduğu kayıtlara geçti. Kasımda 204 

kooperatif kurulurken bunların 142’si 
konut yapı, 28’i işletme kooperatifi, 10’u 
tarımsal kalkınma kooperatifi olarak iş-
başı yaptı. 

YABANCI ORTAK  
SERMAYELİ ŞİRKETLER 
Geçen ay kurulan 1821 yabancı ortak 

sermayeli şirketin 200’ü Rusya, 109’u 
İran ortaklı oldu. İşbaşı yapan yabancı 
ortak sermayeli şirketlerin 168’i anonim, 
1653’ü limited şirket statüsünde faaliyet 
gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 2 
bin 850’si belirli bir mala tahsis edilmemiş 

mağazalardaki toptan ticaret, 961’i gay-
rimenkul acenteleri, 862’si işletme ve 
diğer idari danışmanlık faaliyetleri sek-
töründe faaliyette bulunuyor. Kurulan 
yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam 
sermayelerinin yüzde 80,9’u yabancı ser-
mayeli ortak payı oluşturdu. Türkiye’de 
bu yılın ocak-kasım döneminde kurulan 
şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 25,3 artışla 125 bin 195’e 
çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket 
sayısı da yüzde 49,8 artışla 18 bin 601’e 
yükseldi. (AA) 

Türkiye’de kurulan şirket 
sayısı yüzde 5,8 arttı  Bilgin, asgari ücret 

ve dolar karşılığı 
tablosunu paylaştı  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Vedat Bilgin, 2023 yılı asgari 
ücret tutarının, hem lira hem de 
dolar bazında Cumhuriyet tarihinin 
en yükseği olduğunu bildirdi. Bilgin, 
sosyal medya hesabından “Cum-
huriyet tarihinin hem TL hem de 
dolar bazındaki en yüksek asgari 
ücreti hayırlı olsun.” mesajıyla 2002 
yılından bu yana uygulanan asgari 
ücret ve dolar karşılığının yer aldığı 
tabloyu paylaştı. Tabloya göre 
2002’de 184 lira olan asgari ücret 
126 dolara, 2003’te 225 lira olan 
asgari ücret 135 dolara, 2004’te 
318 lira olan asgari ücret 218 dolara 
karşılık gelirken 2005’te 350 lira 
olan asgari ücretin dolar karşılığı 
257, 2006 yılında 380 lira olan as-
gari ücretin dolar karşılığı 281, 
2007 yılında 419 lira olan asgari 
ücretin dolar karşılığı ise 295 dolar 
olarak kayıtlara geçti. 2008 yılında 
503 lira olarak uygulanan asgari 
ücret 429 dolara, 2009 yılında 546 
lira olan asgari ücret 344 dolara 
karşılık gelirken 2010 yılında asgari 
ücret 599 liraya, dolar karşılığı 
404’e yükseldi. Bakan Bilgin tara-
fından paylaşılan tabloya göre, 
2023 yılında ise 8 bin 506 lira olan 
asgari ücret miktarı 455 dolara te-
kabül ediyor. 

2010 yılından sonraki tablosu 
şu şekilde oluştu: 2011’de asgari 
ücret 658 lira, 427 dolar, 2012’de 
asgari ücret 739 lira, 386 dolar, 
2013’de asgari ücret 803 lira, 451 
dolar, 2014’te asgari ücret 891 
lira, 414 dolar, 2015’te asgari ücret 
1000 lira, 426 dolar, 2016’da asgari 
ücret 1300 lira, 441 dolar, 2017’de 
asgari ücret 1404 lira 397 dolar, 
2018’de asgari ücret 1603 lira, 
422 dolar, 2019’da asgari ücret 2 
bin 20 lira, 378 dolar, 2020’de as-
gari ücret 2 bin 324 lira, 390 dolar, 
2021’de asgari ücret 2 bin 825 
lira, 383 dolar, 2022’de ilk 6 ayda 
asgari ücret 4 bin 253 lira, dolar 
karşılığı 316 ve 2022 ikinci 6 ayın-
da asgari ücret 5 bin 500 lira, 
dolar karşılığı 329.

Fındık fiyatı  
3 doların  
üzerine çıktı 

Türkiye’de kurulan 
şirket sayısı, kasımda bir 
önceki aya göre yüzde 
5,8 artarak 13 bin 169’a 
yükselirken kapanan 
şirket sayısı yüzde 3,4 
düşüşle 1648’e geriledi.

Matlı: “Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi 
hayata geçirmek istiyoruz”Bursa TB Yönetim Kurulu 

Başkanı ve TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Özer Matlı, 
krizlerin yaşandığı bir 
dönemde Bursa’daki oda 
ve borsaların, sektörel 
sorunların çözüme 
kavuşturulmasında TOBB 
öncülüğünde yoğun çaba 
sarf ettiğini ve Ankara’da 
Bursa’yı en iyi şekilde 
temsil ettiğini dile getirdi.
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Bakan Varank, İzmir Büyükşehir Be-
lediye Başkanı ile Aydın Büyükşehir Be-
lediyesi Başkanı’nı düzenledikleri top-
lantıya davet etmelerine rağmen gelme-
diğini belirterek, “Cumhuriyet Halk Partili 
belediye başkanları televizyona çıkıp di-
yorlar ki ‘bizi davet etmiyorlar’, bu tip 
cümleler sarf ediyorlar. En son İmamoğlu 
dedi ki ‘beni Togg’un fabrika törenine 
davet etmediler, etselerdi giderdim’ Bir 
kere Togg’un töreni Bursa’da oldu. İs-
tanbul’la bir ilişkisi yok ama bak biz be-
lediye başkanlarını çağırıyoruz, gelmi-
yorlar. Sayın İmamoğlu’nu İstanbul’da 
kalkınma ajanslarının programlarına da-
vet ediyorum gelmiyor. Demek ki biraz 
dürüst ve samimi olmak lazım.” dedi. 

Otomotivden savunmaya, gıdadan 
tekstile, farklı sektörlerde geri dönüşüm, 
enerji verimliliği, temiz üretim, yüksek 
verimli ve hassasiyetli cihaz geliştirme, 
süreç iyileştirme konularında ilham verici 
projelerin geldiğini aktaran Varank, 8 
kategoride 24 farklı ödül vereceklerini 
vurguladı. Verimliliği ve rekabetçi üretimi 
merkeze alan, dijital ve yeşil dönüşümü 
önceleyen tüm girişimcilere azami destek 
sunmaya gayret gösterdiklerini ifade 
eden Varank, şöyle konuştu: “Nitekim 
hem kalkınma planımızın hem de 2023 
sanayi ve teknoloji stratejimizin odağına 
verimliliği koyduk. Son 20 yılda planlı 
sanayi altyapılarından iş ve yatırım or-
tamına, AR-GE ve teknoloji ekosiste-
minden insan kaynağına, KOBİ’ler ve 
girişimcilikten bölgesel kalkınmaya kadar 
birçok alanda akılcı ve etkin politikalar 
uyguladık. Yeni yatırımlar ve desteklerle 

sanayinin dijital dönüşümünü teşvik et-
meye çalışıyoruz. AB’nin 7,5 milyar avro 
bütçeli Dijital Avrupa Programı’na 2023 
yılı itibarıyla Türkiye de dahil oluyor. 
Böylece işletme ve araştırmacılarımızın 
kurulacak inovasyon merkezleri, süper 
bilgisayarlar gibi dijital altyapılardan 
faydalanmalarını sağlayacağız.”  

“DESTEK VE TEŞVİKLERİN  
ETKİLERİNİ ANALİZ EDİYORUZ” 
AB eş finansmanıyla destekledikleri 

rekabetçi sektörler programı kapsamında 
verimlilik temalı 9 projeye yaklaşık 63 
milyon avro kaynak ayırdıklarını ifade 
eden Bakan Varank, bu sayede imalat 
sanayi, alüminyum, tekstil, beyaz eşya, 
mobilya, makina, otomotiv ve enerji 
sektörlerinin dijital dönüşümü için ortak 
araştırma merkezleri, ortak kullanım 
atölyeleri inşa ettiklerini aktardı. En bü-
yük ticaret ortağı olan AB’deki gelişmeleri 

de Türkiye olarak yakından takip ettik-
lerini vurgulayan Varank, sanayinin re-
kabetçiliğini koruyabilmek için Türkiye’yi 
Avrupa yeşil mutabakatına ve karbon 
nötr hedefine hazırladıklarını, Dünya 
Bankası ile yürüttüklerin 250 milyon 
avroluk finansman programıyla 54 OSB 
bölgesinin yeşil dönüşümünü destekle-
yeceklerini, ilk ihalelerin de bu ay içeri-
sinde yapılacağını anımsattı.  

“BİZ GÜCÜMÜZÜ TÜRK  
SANAYİSİNDEN ALIYORUZ” 
Kovid-19’un dünya ekonomisindeki 

dengeleri değiştirdiğini, Rusya-Ukrayna 
savaşının da dünya ekonomisini etkile-
diğini belirten Varank, şunları kaydetti: 
“Ancak her şeye rağmen son 20 yılda 
bizlere güven veren, dirayetli bir Türk 
sanayisini inşa etmeyi başardık. Biz gü-
cümüzü Türk sanayisinden alıyoruz. 
Sektörel çeşitliliği sürekli zenginleşen 

bir sanayi altyapımız var. Güçlüyüz çünkü 
en zorlu koşullarda dahi üretebiliyoruz. 
İmalat sanayimiz son 20 senede altyapı 
ve üstyapıya yapmış olduğumuz yatı-
rımlar sayesinde her türlü şoka en hızlı 
şekilde cevap verebiliyor. Öyle ki sana-
yimiz şu anda ihracatın lokomotifi ko-
numunda, sanayi üretimimiz ekim ayında 
yüzde 2,4 yıllık bazdaysa yüzde 2,5 arttı. 
Sanayi hasılamız yılda ortalama yüzde 
6,3 büyüyor. Ayrıca burada sadece miktar 
artışından da bahsetmiyoruz. Yapısal 
olarak da büyük bir dönüşümün içeri-
sindeyiz. Yüksek teknolojili imalat sanayi 
üretiminde gözlenen artış sanayimizdeki 
dönüşüm ve sağlıklı büyümenin nerelere 
geldiğini de açıkça göstermesi bakımından 
çok önemli.” 

Savunma sanayi ihracatının 4 mil-
yar doların üzerine çıktığını ve bu 
alanda ilk defa ithalatın ihracatı geç-
tiğini hatırlatan Varank, bunların bir 

ülkenin gerçek kalkınmasının önemli 
göstergeleri olduğunu, yakalanan bu 
ivmeyi devam ettirmek istediklerini 
dile getirdi. Türkiye ekonomisinin top-
lam faktör verimlilik seyrine bakınca 
son 20 yılda sürdürülebilir bir büyüme 
trendi yakalandığını anlatan Varank, 
“Sadece son 3 yıllık dönemde ortalama 
yüzde 6,4’lük bir artış oranı yakaladık 
ve inşallah toplam faktör verimliliğini 
de arttırarak işte bunun gibi faaliyet-
lerle özellikle üreticilerimizin, sana-
yicilerimizin verimlilik yatırımlarını 
hızlandırarak burada çok daha güzel 
neticeleri elde etmeye devam edeceğiz.” 
diye konuştu. Bakan Varank, konuş-
masının ardından mikro ve küçük iş-
letmeler, orta ölçekli işletmeler, büyük 
ölçekli işletmeler, AR-GE, enerji ve-
rimliliği, dijital dönüşüm, süreç iyi-
leştirme ve kamu kategorilerinde de-
receye girenlere ödüllerini verdi. (AA)

Varank: “İmamoğlu’nu 
davet ediyorum, gelmiyor” 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa 

Varank, “8. Verimlilik 
Proje Ödülleri 

Töreni”nde bu yıl 
daha yüksek katılımla 
daha güçlü bir şekilde 
yola devam ettiklerini, 

proje ödülleri için bu 
sene 55 ilden 593  
proje başvurusu 

aldıklarını hatırlattı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK 
Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, 
İsveç’in, NATO üyeliği konusunda imzalanan 
üçlü muhtıradaki yükümlülükleri konusunda, 
“Bizim en çok görmek istediğimiz, 
PKK/PYD/YPG ve FETÖ’nün hareket 
ve kabiliyet alanlarının olma-
ması, bu konuda hem ana-
yasa hem de yasa değişik-
likleriyle ilgili adımlar. 
Bunlar hayata geçtiğin-
de diğerleri otomatik 
olarak gelir.” dedi. Kılıç, 
Meclis’te gazetecilere, 
İsveç Dışişleri Bakanı 
Tobias Billström ve be-
raberindeki heyetle ger-
çekleştirdiği görüşmeyi de-
ğerlendirdi. Ziyaretin, NATO 
üyeliği için Türkiye, İsveç ve Fin-
landiya arasında 28 Haziran’da imzalanan 
üçlü muhtıranın şartlarının gerçekleştirilmesi 
konusunda sarf edilen çabayı gösterdiğini söy-
leyen Kılıç, Billström’ün, görüşmede, “Üçlü an-
laşma imzaladık, bu anlaşmanın şartlarının 
yerine gelmesi gerektiğini biliyoruz, buna göre 
de çalışıyoruz. Biz İsveçliler bir şeye söz verdik 
mi yaparız.” dediğini aktardı. 

“İKNA ETMEDİKLERİ SÜRECE  
SÜREÇ NİHAYETE ERMEZ” 
İsveç’in, ilerleyen süreçte yapacaklarının 

önemli olduğunu belirten Kılıç, şöyle devam 
etti: “Önemli konulardan biri terör örgütü 
PKK’ya ve uzantılarına hiçbir şekilde destek 
vermediklerini, vermeyeceklerini beyan etmeleri. 
Genel olarak İsveç Dışişleri Bakanı’ndan algı-
ladığım şu; özellikle PKK/PYD/YPG ile ilgili 

farkındalığın ötesinde bir durum olduğu gö-
rülüyor. PKK/PYD/YPG ve FETÖ, bundan sonra 
İsveç’te eskisi gibi rahat alan bulamayacak, 
bunu sağlamış durumdayız. PKK’lı teröristlerden 
bazılarının, İsveç’e gitmek için çaba sarf ettiğini 
biliyoruz, bildiğimiz kadarıyla gidemiyorlar. 
Burada bir değişiklik var.”  

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği sürecine 
ilişkin samimiyetin ölçüsüne de değinen Kılıç, 
şöyle konuştu: “Bizim en çok görmek istediğimiz, 
PKK/PYD/YPG ve FETÖ’nün hareket ve kabiliyet 
alanlarının olmaması, bu konuda hem anayasa 
hem de yasa değişiklikleriyle ilgili adımlar. 
Bunlar hayata geçtiğinde diğerleri otomatik 
olarak gelir. ‘Kanunu çıkarttım, uygulamıyorum’ 
değil, çıkarılan kanunun uygulanması lazım. 
Bizim bunu görmemiz gerekiyor. Samimiyetin 
ölçüsü hukuki düzenlemeler ve bunların uy-

gulanması. İlk adımlar atıldı, kanun 
değişikliği yapıldı, 1 Ocak’ta dev-

reye girecek. Daha sonra ana-
yasa değişikliği konusu var. 

Bunu hızlandırıp yavaşlat-
mak İsveç ve Finlandi-
ya’nın elinde.” 

Kılıç, İsveç’in bir önceki 
hükümeti ile mevcut hü-
kümeti arasında olumlu 

anlamda farkın bulundu-
ğunu belirterek, “NATO üye-

liği sürecinin hızlanması konu-
sunda gayret sarf ediyorlar, samimi 

bir çaba hissettim ama göreceğiz.” dedi. 
FETÖ firarisi Bülent Keneş’in Türkiye’ye iadesi 
talebinin İsveç’te Yargıtay tarafından redde-
dildiğini hatırlatan Kılıç, görüşmede bu konunun 
da gündeme geldiğini aktardı. Kılıç, “Bu duru-
mun bizi üzdüğünü, beklentimizin farklı ol-
duğunu ilettik. Bülent Keneş hakkındaki yargı 
kararı İsveç’in NATO üyeliğine bir engel.” de-
ğerlendirmesini yaptı. Kılıç, İsveç Dışişleri 
Bakanı Billström ve beraberindeki heyetin, 15 
Temmuz 2016’daki darbe girişiminde FETÖ’cü 
pilotların attığı bombalar nedeniyle Meclis’te 
hasar gören alanı da gördüğünü anlatarak, 
“Billström’ün ekibinin yüzünde şaşkınlık vardı. 
15 Temmuz gecesi Meclis’e atılan bombanın 
etkisini görenlerin, ülkelerine döndüğünde 
daha farklı olduğunu gözlemliyoruz. Bunun 
için ziyaretler önemli.” diye konuştu. (AA) 

Milli Savunma Bakanlığı ve Bakü Valiliğinin kat-
kılarıyla, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliğince dü-
zenlenen “Karabağ Azerbaycan’dır-Vatan Savaşı Tarihi: 
Şahsiyet Faktörü” kitabının tanıtımı, Cumhurbaşkanlığı 
Millet Kütüphanesi’nde yapıldı. Programda konuşan 
Bakan Akar, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 44 
gün süren 2. Karabağ Savaşı’ndaki gelişmelerin Türkiye 
tarafından yakından takip edildiğini belirtti. Azerbaycan 
topraklarının adil olmayan bir savaş sonucunda işgal 
edildiğini dile getiren Akar, şunları kaydetti: “Hepinizin 
yakından bildiği ama dünyanın duymak ve görmek 
istemediği çok ciddi katliamlara, katillere, cinayetlere 
muhatap oldular. Bir kez daha cefa, işkence gördüler. 
Bu olaylar olurken Avrupa Birliği, NATO, Birleşmiş 
Milletler, diğer ülkeler ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı maalesef bu konulara hiçbir şekilde duyarlılık, 
ilgi göstermediler, gerekli tedbirleri almadılar. Rusya, 
Amerika ve Fransa’nın eş başkanlık yaptığı MİNSK 
Grubu bu konularda son derece duyarsız kaldı.” 

Hulusi Akar, tek millet olan Azerbaycan ve Tür-
kiye’den birine yönelik herhangi risk ve tehdit du-
rumunda, tek yürek halinde buna karşı koymaya 
hazır olunduğunu vurguladı. İki ülke silahlı kuv-
vetlerinin, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin mo-
dernizasyonu için yoğun çalışma içinde olduklarını 
söyleyen Akar, bu çalışmaların büyük bir başarıyla 
devam ettiğini belirtti. Akar, “Türk Silahlı Kuvvet-
lerinin orada ihtiyacı olan savunma sanayisi konu-
sunda yapılması gereken ne varsa onları bugüne 
kadar yaptık, bundan sonra da inşallah azim ve ka-
rarlılıkla yapacağız. Türk’ün gücünü dünyaya gösteren 

Azerbaycan ordusuna, bundan sonra herhangi bir 
şekilde kimsenin yan bakmasına imkan ve fırsat 
vermeyeceğiz.” dedi. Bakan Akar, Azerbaycan ile 
askeri eğitim işbirliğinin, savunma sanayisi onarım 
çalışmalarının, mayınların ve patlayıcıların temiz-
lenmesinin devam ettiğini hatırlattı. 

“BİZ SAVAŞMAK İÇİN DEĞİL,  
İSTİKRAR VE BARIŞ İÇİN VARIZ” 
Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın uzattığı barış elini 

tutmasını tavsiye ettiklerini kaydeden Akar, “Biz 
savaşmak için değil, caydırmak için varız, biz sa-
vaşmak için değil, istikrar ve barış için varız. Buna 
gayret gösteriyoruz.” şeklinde konuştu. Akar, Azer-
baycan ve Ermenistan arasında anlaşmanın imza-
lanmasıyla, bölgede barış ve istikrarın sağlanması, 
bütün Kafkasya’da bir barış ve huzur ortamının 
doğması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini 
anlattı. Milli Savunma Bakanı Akar, “Azerbaycan 
bu konuda yapılması gereken ne varsa bunların 
hepsini yaptı, yapmaya devam ediyor. Biz bu manada 
Türkiye olarak Azerbaycan-Ermenistan arasındaki 
normalleşmeye, iyileşmeye dönük ne varsa destek-
liyoruz. Bunun dışında çözümsüzlüğü körükleyen 
her türlü duruma karşı olduğumuzu da herkesin 
bilmesini istiyoruz.” dedi. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin ve caydırıcı olması 
için çalıştıklarını söyleyen Akar, “Kardeşimiz Azer-
baycan Silahlı Kuvvetleri için de aynı şey geçerli. Biz 
savaştan önce caydırmayı düşünüyoruz. ‘Savaş olmasın’ 
diyoruz ama demekle savaş olmamış olmuyor, savaş 
oluyor. Bunu yapabilmek, bu sözün anlaşılabilmesi 
için caydırmak, güçlü olmak gerekiyor.” diye konuştu. 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan’ın 
davasında haklı olduğunun bilinmesi, bunun içsel-
leştirilmesi ve her yerde açık şekilde ortaya konulması 
gerektiğini vurgulayarak, “Türkiye olarak yapmaya 
çalıştığımız en önemli konulardan bir tanesi bu. 
NATO platformları başta olmak üzere uluslararası 
platformlarda, ikili ilişkilerde sürekli bunu gündeme 
getiriyoruz.” dedi. (AA)

Akar: “Azerbaycan 
ordusuna  

kimsenin yan  
bakmasına fırsat 

vermeyeceğiz”
Milli Savunma Bakanı Hulusi  
Akar, “Türk’ün gücünü dünyaya 
gösteren Azerbaycan ordusuna 
bundan sonra herhangi bir şekilde 
kimsenin yan bakmasına imkan ve 
fırsat vermeyeceğiz.” dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Kılıç, İsveç Dışişleri Bakanı Billström 
ve beraberindeki heyetin, 15 
Temmuz 2016’daki darbe girişiminde 
FETÖ’cü pilotların attığı bombalar 
nedeniyle Meclis’te hasar gören alanı 
da gördüğünü anlatarak, 
“Billström’ün ekibinin yüzünde 
şaşkınlık vardı.” diye konuştu.

Kılıç: “İsveçli ekibin 
yüzünde şaşkınlık vardı”



Gündem 724 Aralık 2022 Cumartesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 
Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİL-
SEM) Yapay Zeka Atölyeleri İşbirliği 
Protokol Töreni’nin gerçekleştirildiği 
Üsküdar Ahmet Yüksel Özemre Bilim 
ve Sanat Merkezi’nde yaptığı ko-
nuşmada, bir ülkenin en kalıcı ser-
mayesinin beşeri sermayesi oldu-
ğunu dile getirdi. Beşeri sermayenin 
niteliğini artırmadaki en önemli 
enstrümanın eğitim olduğu-
nu ifade eden Bakan Özer, 
dolayısıyla rekabet eden 
gelişmiş ülkelerin hemen 
hemen hepsinin eğitim 
çağı nüfuslarını okul 
ve eğitimle buluştur-
mak için inanılmaz 
yatırımlar yaptığını 

söyledi. Türkiye’nin eğitim karnesinin 
2000’li yıllarda çok iyi olmadığını be-
lirten Bakan Özer, o yıllarda 5 yaştaki 
okullaşma oranının yüzde 11, ortaöğ-
retimde yüzde 44 olduğunu aktardı. 

Okul öncesinde kayıt dışı oranın 
yüzde 89 olduğunu, lise seviyesinde 
ise yüzde 56 oranındaki gencin eğitimle 
buluşamadığını anlatan Bakan Özer, 
2002 yılından itibaren bu açığı kapatmak 
için devasa bir seferberlik yürütüldü-
ğünü belirtti. Okullaşma oranlarının 
Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 
95’in üzerine çıktığı bir dönemin ya-
şandığını aktaran Bakan Özer, ayrıca 

eğitimin önündeki tüm antidemo-
kratik uygulamaların da kaldırıl-
dığını söyledi. 

Milli Eğitim Bakanı Özer, eği-
tim öğretim yılının ikinci döne-

minde okullarda uygulamaya ko-
nulacak olan ücretsiz ye-

mek dağıtımıyla ilgili, 
şunları kaydetti: “Son 
zamanlarda yemekle 
ilgili çok spekülasyon 
yapılıyor. Çocukların 
aç kaldığıyla ilgili spe-
külasyon yapılmaya 
başlandı. Milli Eğitim 

Bakanlığı daha önce olmayan sistemi 
devreye soktu. Taşımalı eğitimdeki tüm 
çocuklara ücretsiz yemek veriyor. Yak-
laşık bir milyon öğrenci taşımalı eği-
timde yemek yerken, biz bunu 1,8 mil-
yona çıkardık. Meclisteki bütçe görüş-
memde açıkladığım gibi okul öncesi 
eğitimdeki tüm çocuklarımıza ücretsiz 
yemek vereceğiz. Bunun hazırlıklarını 
yapıyoruz. Allah’tan bir şey olmazsa, 
2023 yılının sonuna kadar demiştik. 
İkinci dönem yani 6 Şubat’ta eğitim 
öğretim başladığı zaman, Türkiye’deki 
tüm okullarımızda, okul öncesi eğitim-

deki tüm çocuklarımıza ücretsiz olarak 
yemek vereceğiz. Bu kapsamda taşımalı 
eğitimle öğrencinin gittiği okulda, ta-
şımalı eğitimden yararlanmayan öğ-
rencilerin de yemek yemesini sağlaya-
cağız. Bir ilave daha yapacağız. Pansi-
yonlu okullarda sadece pansiyonlu öğ-
renciler ücretsiz olarak öğle yemeği yi-
yordu. O okulda pansiyon varsa tüm 
öğrencilere ücretsiz olarak yemek ve-
receğiz. Dolayısıyla bu adımlarla, 1,8 
milyonu, 5 milyonun üzerine çıkarta-
cağız bir ay içerisinde.” diye konuştu. 
(AA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Dolmabahçe Sarayı’nda düzen-
lenen İslam Dünyası Anayasa Yargısı 
Konferansı Açılış Kongresi’ndeki ko-
nuşmasında, İslam İşbirliği Teşkilatı 
bünyesinde hayata geçirilen Anayasa 
ve Yüksek Mahkemeler Yargı Konfe-
ransı’nın ilkinin bundan dört yıl önce 
Türkiye’de düzenlendiğini anımsattı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama or-
ganının işleyişindeki uyumsuzluğun, 
hem yürütmeyi hem yargıyı etkilediğini 
söyledi. Yürütmenin krize girmesinin 
topyekun sistemi tıkayacağını, yargının 
işleyişindeki aksaklıkların da sistemin 
tamamında sorunlara yol açacağını 
ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin yakın 
tarihinde bu tür krizlerin acısını bizzat 
çekmiş, ekonomiden demokrasiye farklı 
alanlarda bedelini ödemiş bir ülke ol-
duğunu belirtti. “Kimi zaman vesayet 
kimi zaman darbe olarak karşımıza 
çıkan sıkıntıları aşarken, kaybettiğimiz 
vakit ve enerji bizi demokratik ve eko-
nomik hedeflerimizin uzağında bırak-
mıştır.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bu tablo içinde yargının ayrı bir önemi 
olduğunu vurguladı.  

“ADALET HİZMETLERİNİN  
KALİTESİNİ ARTIRACAK 
PEK ÇOK ADIM ATTIK” 
Hukukun üstünlüğü ilkesi konu-

sunda oluşacak en küçük ihmal ya da 
ihlalin, yargıyla beraber yasama ve 
yürütmeye güveni de zedeleyeceğini, 
bunun da devletin işleyişinde telafisi 
zor zararlara yol açacağını dile getiren 
Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye 
olarak geçmişte yaşadığımız tecrübeler 
ışığında son 20 yılda bilhassa adalet 
hizmetlerinin kalitesini artıracak pek 
çok adım attık. Sivil yargı, askeri yargı 
ayrımını ortadan kaldırarak, yargıda 
birliği temin ve tesis ettik, Ulusal 
Yargı Ağı Projesi’ni (UYAP) hayata ge-
çirerek teknolojik ve bilimsel geliş-
meleri, yargının hizmetine sunduk. 
Uzlaştırmacılık ve arabuluculuk sis-
temlerini kurarak, taraflara kolaylık 
getiren alternatif çözüm yollarını uy-
gulamaya koyduk. Anayasa Mahke-
mesine bireysel başvuru imkanı, le-
kelenmeme hakkı, Kamu Denetçiliği 
Kurumu, Türkiye İnsan Hakları Ku-
rumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
gibi pek çok reformu hayata geçirdik. 
Yargının bağımsızlığıyla birlikte ta-
rafsızlığını da anayasal güvenceye ala-
rak hukuk sistemimizin önemli bir 
eksiğini daha gidermiş olduk. Tüm 
bunlara ilaveten halkımızın takdir ve 
tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi’ne geçerek tarihimizde 
ilk defa güçler ayrılığı ilkesini tam 
manasıyla ülkemizde tesis ettik. “ 

“İNSANLIK İYİ BİR  
İMTİHAN VEREMEDİ” 
Uluslararası kuruluşların ve kimi 

Batılı devletlerin söylemleri ve eylem-
leri arasındaki uçurumun ceremesini 
mazlumların, temel hak ve özgürlükleri 
hunharca gasbedilenlerin çektiğini be-
lirten Erdoğan, “Neredeyse 12. yılını 
tamamlamak üzere olan Suriye krizi 
bunun en acı örneği olarak karşımızda 
duruyor. Şimdiye kadar 1 milyonu aş-
kın Suriyelinin hayatına mal olan bu 
kriz karşısında maalesef insanlık iyi 
bir imtihan veremedi. Suriyeli maz-
lumların, arşa yükselen feryatları, Tür-
kiye’nin arasında bulunduğu bir avuç 
ülke ve kuruluş dışında kimsenin umu-
runda olmadı. Ne masum bedeni sahile 
vuran Aylan bebeğin dramı ne de bom-
balar altında can veren çocukların acısı 
vicdanları harekete geçirmeye yetmedi. 

Batılı ülke ve kurumlar, Suriye’deki 
insanlık trajedisine ancak mülteciler 
kapılarına dayandığı zaman tepki gös-
termişlerdir. Bu tepki de sorunun kay-
nağı olan krize çözüm bulmak yerine 
göçmenleri dikenli tel örgülerin ardına 
kapatmak şeklinde tezahür etmiştir.” 
diye konuştu. 

Erdoğan, “Sınırlarının dışındaki 
mazlumları görmezden gelenlerin, 
konu kendi güvenlik ve refahları olunca 
faşizmin en ilkel reflekslerini sergile-
melerini ibretle takip ediyoruz.” ifa-
desini kullandı. Müslümanlara yönelik 
arızi bakış açısının ürünü, kin ve nefret 
dalgalarının olumsuz etkisinin Türki-
ye’nin hemen yanı başında bugün de 
devam ettiğini belirten Erdoğan, şöyle 
konuştu: “Batı komşumuz Yunanis-
tan’ın göçmenlere karşı sergilediği 
tavır artık vahşet boyutuna varmıştır. 
Mülteci botlarının denizin ortasında 
batırılmasından, göçmenlerin işkence 
edilerek ve soyularak geri itilmesine 
varan zulümlere her gün bir yenisi 
ekleniyor. Üstelik Yunanistan’ın bu 
şımarıklığına ve zalimliğine batı ülkeleri 
kayda değer bir tepki de göstermiyor. 
Yasak savma kabilinden yapılan birkaç 
açıklamayı saymazsak bugüne kadar 
bu zulmü engelleyecek, aralarında ço-
cukların ve kadınların da bulunduğu 
mazlumların haklarını koruyacak hiçbir 
çabaya rastlamadık. Sınır hattında ve 
Nazi kamplarını andıran mülteci ba-
rınaklarından yansıyan utanç verici 
görüntüler karşısında sürdürülen ay-
mazlık hepimizi derinden üzüyor.” 

Mültecilere yönelik uygulamalara 
benzer bir tavra, terörizmle mücadele 
konusunda da şahit olunduğunu vur-
gulayan Erdoğan, şunları söyledi: “Su-
riyeli, Iraklı, Afrikalı göçmenlere kapı 
duvar olan kurumlar, sıra PKK’lı ve 
FETÖ’cü teröristlere gelince olabildi-
ğince hoşgörülü davranıyor. 15 Tem-
muz gecesi, 250 vatandaşımızı şehit 
eden darbeciler, bugün birçok Avrupa 
ülkesinde ellerini, kollarını sallayarak, 
özgürce gezebiliyor. Bölücü terör örgütü 
her yıl bu ülkelerde topladığı milyon-
larca liralık avroyla Suriye, Irak ve 
Türkiye’ye yönelik saldırılarını finanse 
ediyor. Hatta kendi bütçesine doğrudan 

terör örgütüne yardım faslı koyan ül-
keler olduğunu da biliyoruz.” 

Tanımı, sınırı, çerçevesi belli ol-
mayan bir siyasi sığınmacı kavramının 
arkasına saklanılarak teröristlerin ko-
runup kollandığını, darbe suçuna ka-
rışmış kişilerin adaletten kaçırıldığını 
dile getiren Erdoğan, şöyle devam 
etti: “Adları, suç dosyaları, cürümleri 
ayyuka çıkan birçok darbeci firariyle 
ilgili ilettiğimiz tüm taleplere rağmen 
Batılı ülkeler hiçbir hukuki adım at-
madılar. Verdiğimiz klasörler, bütün 
bu klasör dolusu belge ortada ama 
barındığı ülkenin güvenlik birimle-
rinden FETÖ elebaşının malikanesinin 
kapısını çalan halen olmadı. Türki-
ye’nin 252 evladını şehit verdiği darbe 
teşebbüsü sonrasında attığı hukuki 
adımları eleştirenlerin bugün darbe 
söylentileri karşısında aldığı sert ted-
birleri hepimiz görüyoruz. Daha düne 
kadar darbeyle mücadelede bizi hu-
kukun sınırlarını zorlamakla suçla-
yanlar, mesele kendi demokrasileri 
olunca neredeyse hukuku rafa kal-
dırma aşamasına geldiler. Elbette ül-
kemizi hedef alan terör ve darbe suç-
larına karşı sergilenen bu ikircikli 
tavrın arka planındaki zihin yapısının 
farkındayız. Biz kimin ne dediğine 
bakmadan mücadelemizi hukuk içinde 
ve meşruiyet temelinde kararlılıkla 
yürütüyoruz. Türkiye’yi güvenlikle 
birlikte özgürlükler ve adalette de 
dünyada ilk sıralara çıkarana kadar 
çabalarımıza devam edeceğiz.” 

“ER YA DA GEÇ BU ADALETSİZ  
SİSTEM ÇATIRDAYACAK” 
İnsan onuru yerine sadece kendi 

refah ve menfaat düzenlerini göze-
tenlerin çarpık sistemlerini sürdürme 
şansı olmadığını ifade eden Erdoğan, 
“Er ya da geç bu adaletsiz sistem ça-
tırdayacak, inşallah yerini tüm insan-
lığın saadetine hizmet eden kuşatıcı 
bir nizama bırakacaktır. Bizlere düşen 
görev, insan için, kardeşlerimiz için, 
halkımızın huzuru ve esenliği için tek 
yürek, tek bilek olarak omuz omuza 
çalışmayı sürdürmektir. İslam dünyası 
olarak yarınlarımızın bugünlerimizden 
çok daha aydınlık olacağına inanıyo-
rum.” dedi. (AA)

Okul öncesi eğitimdeki çocuklara ücretsiz yemek  
Milli Eğitim Bakanı Özer,  
2022-2023 Eğitim Öğretim 
Yılı’nın ikinci döneminin 
başladığı 6 Şubat 2023’ten 
itibaren Türkiye’deki tüm 
okullarda, okul öncesi 
eğitimdeki çocuklara ücretsiz 
yemek verileceğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 
“Yunanistan’ın 
göçmenlere karşı 
sergilediği tavır artık 
vahşet boyutuna 
varmıştır. Suriyeli, Iraklı, 
Afrikalı göçmenlere kapı 
duvar olan kurumlar, 
sıra PKK’lı ve FETÖ’cü 
teröristlere gelince 
olabildiğince hoşgörülü 
davranıyor” dedi.

Fincancı’nın 
tahliye talebi 
reddedildi   

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında 
‘terör örgütü propagandası yapmak’ 
suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası 
talep edilen Türk Tabipleri Birliği 
(TTB) Başkanı Şebnem Korur Fin-
cancı’nın yargılandığı davada ara 
karar açıklandı. Mahkeme Fincan-
cı’nın tutukluluk halinin devamına 
karar verirken, duruşmada açıklanan 
mütalaada sanığın iddianamede yer 
alan suçtan cezalandırılmasını talep 
etti. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında 
yürütülen soruşturma çerçevesinde 
tutuklanarak cezaevine gönderilen 
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı 
Şebnem Korur Fincancı’nın ‘terör ör-
gütü propagandası yapmak’ suçundan 
1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası 
talebiyle yargılandığı davada ara karar 
açıklandı. İstanbul 24. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmada 
cumhuriyet savcısı mütalaasını açık-
ladı. Mütalaada Fincancı’nın ‘terör 
örgütü propagandası yapmak’ su-
çundan 7,5 yıla kadar hapisle ceza-
landırılması talep edildi. Mütalaanın 
açıklanmasının ardından duruşmaya 
1 saatlik ara verildi. Ardından ara 
kararını açıklayan mahkeme, sanığa 
isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti 
ile kuvvetli suç şüphesinin bulunması 
nedeniyle sanık Fincancı’nın tutuk-
luluk halinin devamına karar verdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, as-
gari ücret zammını fırsat bilerek haksız 
fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı 
denetimleri yoğunlaştırdıklarını bil-
dirdi. Muş, sosyal medya hesabından 
konuya ilişkin paylaşımda bulundu. 
Bakanlığının, asgari ücret zammını 
fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına 
giden fırsatçılara karşı denetimlerini 
yoğunlaştırdığını belirten Muş, “Haklı 
bir gerekçeye dayanmayan artışların 
tespiti halinde sorumlulara en ağır 
idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu 
yakından takip ediyoruz. Hükümeti-
mizce vatandaşlarımızın refahını ar-
tırmak için atılan adımların fırsatçılar 
tarafından suistimal edilmesine asla 
müsaade etmeyiz. Bu konuda vatan-
daşımızın hakkını-hukukunu koru-
yacağımızdan kimsenin şüphesi ol-
masın.” ifadelerini kullandı. (AA)

Ticaret Bakanlığı 
harekete geçti   

Oğlu Özkan Aydın için 4 yıl önce 
evlat nöbetine katılan Süleyman Aydın, 
evladını terör örgütü PKK’dan alana kadar 
HDP il binasının önündeki oturma eyle-
minden vazgeçmeyeceğini söyledi. Evla-
dının 15 yaşındayken Diyarbakır’ın Sur 
ilçesinden kandırılarak dağa gönderildiğini 
ileri süren Aydın, “Oğlum 2015 yılında 
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 15 yaşındayken 
kandırılıp HDP il başkanlığına getiriliyor. 
Daha sonra evladımı örgüte gönderiyorlar. 
Yaklaşık 8 yıldır evladımdan hiç haber 
almadım. Benim evladımı terör örgütüne 
gönderen HDP’dir. HDP hiçbir zaman 
Kürtler için mücadele etmedi. Sürekli 
Kandil’in talimatıyla iş yapıyorlar. Biz so-
nuna kadar burada evlat nöbetine devam 
edeceğiz. Evlatlarımızı HDP ve PKK’dan 
istiyoruz. Çocuklarımızı terör örgütü 
PKK’ya gönderen HDP’dir. Bu eylemi-
mizden HDP büyük bir rahatsızlık du-
yuyor. Bizim bu direnişimiz HDP’nin yı-
kılışı olacaktır” dedi. (İHA)

“Bizim bu direnişimiz 
HDP’nin yıkılışı  
olacaktır”  
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Yazı İşleri Müdürü   
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Nezir ASAROĞLU

YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12 
SAYI: 2672

Sorumlu Müdür  
Alpaslan YILDIZ

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

112 
112 
112      
112 
112     
11811 
444 1 600

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

270 50 00 
270 55 72

POLİS

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

261 57 07  
261 57 08

GARNİZON

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

185
186 
187 
121 
4440375

ALO ARIZA

n İDO Danışma 
n Şehirlerarası Otobüs Terminali  
n THY

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

ULAŞIM

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

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

SAĞLIK

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

 366 02 02 
 243 36 63 

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

KÜLTÜR MERKEZLERİ

Ulaşımdan çevreye, altyapıdan spora, 
tarihi mirastan kentsel dönüşüme kadar 
her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyan pro-
jeleri hayata geçiren Büyükşehir Beledi-
yesi, ilçelerdeki yaşam kalitesini yüksel-
tecek yatırımları da hız kesmeden sür-
dürüyor. Bursa’da köyden kente göçün 
yoğun olarak yaşandığı bölgeler olarak 
bilinen Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve 
Harmancık’ta yatırımlarına her geçen 
gün yenilerini ekleyen Büyükşehir Be-
lediyesi, yeni yıla sayılı günler kala Bü-
yükorhan’a bir atıksu arıtma tesisi ile 
bir düğün salonu kazandırıyor. İlçede 
hem çevreye hem de sosyal yaşama değer 
katacak yatırımların temel atma tören-
lerine; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Osman 
Mesten, Büyükorhan Belediye Başkanı 
Ahmet Korkmaz, Orhaneli Belediye Baş-
kanı Ali Aykurt, Büyükorhan Kaymakam 
Vekili Furkan Öztürk ve İlbank Bursa 
Bölge Müdürü Derya İnal ile vatandaşlar 
katıldı. 

ALTYAPI GÜÇLENİYOR 
Özellikle 2014 yılında Büyükşehir’in 

tüm il sınırlarını kapsamasının ardından, 
merkez dışındaki ilçelerde öncelik alt 
yapıya verildi. BUSKİ tarafından Büyü-
korhan’da bugüne kadar 8 adet arıtma 
tesisi, 99 kilometre kanalizasyon ve yağ-
mursuyu hattı, 198 kilometre isale hattı, 
1 sulama göleti ve 1 sulama tesisi yapıldı. 
Temeli atılan ileri biyolojik atıksu arıtma 
tesisi günlük 2.074 metreküp kapasiteli 
olacak ve kentsel atıksular biyolojik pro-
sesler ile arıtılacak. Büyükorhan’ın atık 
sularının ‘arıtmadan geçirilerek’ doğal 
ortama bırakılmasıyla, Büyükorhan Ba-
rajı, Sadağı Kanyonu, Orhaneli Çayı ve 
Çınarcık Barajı’nın su kalitesinde iyileşme 
sağlanacak. Yaklaşık 57 milyon TL’ye 
mal olacak tesis, Büyükorhan’ın Cum-
huriyet, Hocahasan, Orhan ve Merkez 

mahalleleri başta olmak üzere, yaklaşık 
3 bin kişiye hizmet verecek. Atıksular 
UV dezenfeksiyon sisteminden geçiril-
dikten sonra deşarj edilecek. Arıtma so-
nucu oluşan arıtma çamuru ise çamur 
yakma tesisinde bertaraf edilecek. 

SOSYAL YAŞAMA DEĞER 
Büyükorhan’da bugüne kadar altyapı, 

ulaşım, sağlık ve sosyal, afet ve acil 
durum, kentleşme, çevre, kültür ve 
turizm alanlarında 234,5 milyonluk ya-
tırım gerçekleştiren Büyükşehir Be-
lediyesi, ilçede sosyal yaşama 
değer katacak düğün sa-
lonunun da temelini 
attı. Büyükorhan 
Belediyesi mülki-
yetindeki alanda 
1.870 metrekare 
inşaat alanına sa-
hip düğün salonu, 
çok amaçlı olarak 
her türlü sosyal ve 
kültürel etkinliğe ev sa-
hipliği yapacak. Zeminde 
7 dükkan bulunacağı binanın 
birinci katında düğün salonu, mutfak, 
bebek bakım odası ve tuvaletler, ikinci 
katında ise gelin odası, bay-bayan mescit, 
abdest alma yerleri ve tuvaletler ile idari 
personel odası yer alacak. Aynı zamanda 
bina içerisinde, BUSKİ irtibat ofisi de 
bulunacak. 

“GAYRETLE ÇALIŞIYORUZ” 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

Alinur Aktaş, temel atma törenlerinde 
yaptığı konuşmada, il genelinde 600’ün 

aşkın şantiyede yoğun çalışma sergile-
diklerini, yaz-kış demeden, pandemi de-
meden, ekonomik kriz demeden Bur-
sa’nın yaşam standartlarını artırmak 
için yoğun gayretle çalıştıklarını söyledi. 
Büyükorhan’ın en fazla göç veren ilçe-
lerden biri olduğunu dile getiren Başkan 
Aktaş, “Eğer burada standartlar daha 
iyi olursa hayatını burada devam ettir-
meyi düşünenler olduğunu biliyorum. 
Bu amaçla burada yaşam standartlarını 
yükseltmek için önemli yatırımlar yapı-

yoruz. İlçeye girmeden, İs-
metiye Mahallesi’nde ge-

nelde olumsuz işler 
için kullanılan eski 

tesisler vardı. İlçe 
belediye başkanı 
kardeşimize yü-
rekten teşekkür 
ediyorum. Bir 

irade koydu or-
taya ve nihayetin-

de 400 metrekarelik 
eski tesis, bakım ona-

rım işleri kapsamında ta-
dilat ve çevre düzenleme çalış-

malarıyla yenileniyor. Tesis tamamlan-
dığında, göl manzarası eşliğinde hem 
ilçe sakinlerinin hem de dışarıdan ge-
lenlerin vakit geçireceği çok keyifli bir 
mekan olacak. İlçe belediyemiz 25 yıllı-
ğına yap-işlet-devret ile alanın kirala-
masını gerçekleştirdi. Biz de binayı Göl 
Restoran olarak ilçeye kazandırıyoruz. 
Yine her ne kadar adına düğün salonu 
desek de çok amaçlı olarak kullanılacak. 
Temelini attığımız bina bölgenin önemli 

bir ihtiyacı. İnşallah önümüzdeki yıl 
eylül ayında açılışını hep birlikte yapa-
cağız. Bunun yanında, bölgedeki yoğun 
altyapı yatırımlarımıza bir de ileri biyolojik 
atıksu arıtma tesisi yapıyoruz. Tüm ya-
tırımlarımız Büyükorhan ilçemize hayırlı 
olsun” dedi. 

TARİHİ YATIRIMLAR 
Bursa Milletvekili Osman Mesten de 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğinde hem hükümetlerin desteği 
hem de Büyükşehir ile ilçe belediyesinin 
yatırımlarıyla dağ yöresinin tarihinde 
görmediği büyük yatırımlara kavuştu-
ğunu söyledi. Yapılan yatırımlarla dağ 
ilçelerinin makus talihinin mahsus talihe 
dönüştüğünü dile getiren Mesten, “2014 
yılında Bütünşehir Yasası geçtikten sonra, 
altyapısı bitmemiş köyümüz kalmadı. 
Dokunmadığımız, hizmet ve yatırım 
yapmadığımız köşemiz kalmadı. Bundan 
sonra da yatırımlarımız devam edecek. 
Temelini attığımız her iki tesisin de böl-
gemize hayırlı olmasını diliyorum” diye 
konuştu. Büyükorhan Belediye Başkanı 
Ahmet Korkmaz da Türkiye ve dünyanın 
ekonomik anlamda büyük sıkıntılar ya-
şadığı dönemde Büyükorhan’a böylesi 
güzel hizmetleri kesintisiz kazandırdığı 
için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş’a teşekkür etti. Büyükorhan Kay-
makam Vekili Furkan Öztürk de hem 
arıtma tesisi hem de düğün salonunun 
Büyükorhan’ın nüfus potansiyeli göz 
önüne alındığında çok önemli yatırımlar 
olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere 
teşekkür etti. (Bülten)

Nilüfer Belediyesi, ihtiyaç sahibi 
öğrencilerin beslenmeleri için yeni 
bir çalışma başlattı. Belirlenen 
pilot bölgelerdeki 3 ilkokul öğren-
cileri bu destekten faydalanıyor. 
İlerleyen süreçte okulların sayısının 
artması hedefleniyor. 

Çocukların en azından bir öğün 
de olsa sağlıklı besin sağlamak 
için harekete geçen Nilüfer Bele-
diyesi Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü ekipleri ilkokul öğren-
cilerine sabah beslenme desteği 
veriyor. Nilüfer Belediyesi İzzet 
Şadi Sayarel Huzurevi’nde diye-
tisyenlerin kontrolünde sağlıklı 
bir ortamda hazırlanan kahvaltı 
setleri sabah erken saatlerde Ni-
lüfer’in kırsal mahallelerindeki öğ-
rencilere ulaştırılıyor. İçinde simit, 
peynir, süt ve reçel bulanan kahv-
altı setleri isteyen öğrencilere ve-
rilerek beslenmelerine destek sağ-
lanıyor. Yeni başlayan destek çer-
çevesinde şu anda 3 kırsal mahal-
lede 88 çocuğu beslenme desteği 
sağlanıyor. Haftanın üç günü de-
vam eden bu desteklerin önümüz-
deki günlerde daha çok mahallede 
daha çok öğrenciye ulaştırılması 
planlanıyor. Konu ile ilgili konuşan 
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay 
Erdem, “Bu çalışmaya yeni başla-
dık. Türkiye’nin başka şehirlerinde 
de bunun farklı şekillerde yapıl-
dığını biliyoruz. Biz pilot olarak 
bazı kırsal mahallelerdeki ilkokul 
çocuklarıyla ilgilenmeye çalışıyoruz. 
En azından günlük besin ihtiyaç-
larını gidermek, okulda eğitimde 
ara beslenme saatlerinde ya da 
öğlen vaktinde bizim diyetisyen-
lerimiz önerdiği biçimde bir paket 
hazırlıyoruz. Onlara küçük bir çan-
ta veriyoruz. Ekonomik durum 
ortada ve ailelerin zorlandıklarının 
farkındayız. Biz hiçbir çocuğun 
bu konuda psikolojik durumla 
karşı karşıya kalmasını istemiyo-
ruz. Herkesin önünde bir yiyeceğin 
olmasını istiyoruz. Hiçbir çocuk 
yiyecekten dolayı hüzün içinde 
kalmasın. Elimizden geldiği kadar, 
o alanda çalışmalar yürütüyoruz. 
Bütün ilçenin ve ilin de eğitim 
alanına yaymak istiyoruz. Tabi ön-
celiğimiz ihtiyacı olan aileleri be-
lirlemektir. Arkadaşlarımız çalış-
malarını sürdürüyor. Her ihtiyaç 
sahibi aileye ulaşmak noktasında 
yetkililerden bilgi alışverişi biraz 
sıkıntılı olsa da bunu aşacağız” 
dedi. (İHA)

Büyükorhan’a yatırım yağmuru
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından inşa edilecek 
olan Büyükorhan Atıksu 
Arıtma Tesisi ile 
Büyükorhan Düğün 
Salonu’nun temeli 
törenle atıldı.

Tofaş’tan yapılan açıklamaya göre, 
Bursa’nın Umurbey Mahallesi’nde yer 
alan, Anadolu’daki araba kültür ve bi-
rikimini, otomotiv sanayinin gelişi-
miyle birlikte aktaran müze 20 yılda 

birçok sergiye de ev sahipliği yaptı. 
Tofaş’ın ürettiği motorlu araçlara kadar 
sürecin tarihsel bir kurgu olarak su-
nulduğu müze, sanat galerisi dahil 
2002’den bu yana 1 milyon ziyaretçiyi 
ağırladı. Bahçesindeki 375 yıllık çınar, 
yüzlerce ağaç, bitki ve çiçeklerin yer 
aldığı doğal ortamla da ziyaretçilerinin 
keyifli vakit geçirmelerine olanak sağ-
layan müze, haftanın 6 günü ücretsiz 
ziyaret edilebiliyor. Haziran 2002’de 
17 dönüm alan içinde 1850’li yıllara 

ait eski ipek fabrikası, Fransızlardan 
kalma 1850’lü yıllara ait mancınıkhane, 
19’uncu yüzyıldan kalma kozaklık ve 
15’inci yüzyıla ait Umurbey Hamamı 
ile alandaki 1.400 metrekarelik eski 
ipek fabrikasının Tofaş tarafından res-
tore edilmesiyle açılan müze, örnek 
restorasyon çalışmaları arasında gös-
teriliyor. Müzede, otomotiv sanayinin 
gelişimi, yüzlerce yıl önceye ait bir te-
kerlekten yola çıkarak, at arabası ve 
fayton imalatından, Anadolu tarihinin 
çeşitli dönemlerini yansıtan araba ör-
neklerine, Türkiye’nin farklı yörelerine 
ait, her yörenin coğrafi yapısına göre 
imal edilmiş arabalar ve ait oldukları 
dönemler hakkında ziyaretçiler bilgi-
lendiriliyor. Anadolu tasarım tarihinin 
değerli ürünlerini ziyaretçilerin beğe-
nisine sunan müzede ayrıca, Tofaş ta-
rafından üretilen ilk araç olan Murat 
124 ve yine Tofaş’ın ürettiği güncel, 
farklı modeller de sergileniyor. 

ÇOCUKLAR İÇİN TRAFİK  
EĞİTİMLERİ DÜZENLENİYOR 
Müzede 5-6 yaş grubu çocuklara 

trafik bilincini aşılamak amacıyla 40 
dakikalık teorik bilgiler içeren video 

sunumu da yapılıyor ve eğitim pis-
tinde çocuklara özel hazırlanmış Fiat 
500 araçlarla uygulamalı trafik eği-
timi gerçekleştiriliyor. Müzede daha 
üst yaş grubu çocuklar için de terazi 
eğitimi veriliyor. Tüm bunlara ek 
olarak yetişkinlere yönelik mandala 
etkinliği ve erken çocukluk eğitimi 
projesi kapsamında milli eğitim mü-
dürlüğü ile ortaklaşa yürütülen ana-
okulu gruplarına ve ebeveynlerine 
yönelik müze-sergi gezisi düzenle-
niyor. Yetişkinlere özel olarak da 
“Müzede Oyun”, “Müzede Yoga “gibi 
farklı aktivitelere yer veriliyor. Ku-
rulduğu günden bu yana birçok ser-
ginin düzenlendiği müzede, “Kan-
tarın Topuzu Ölçü Aletleri Sergisi” 
devam ediyor. Ayrıca müze, kasım 
ayından bu yana Türk Seramik Der-
neği tarafından Durma Sanat ana 
sponsorluğunda düzenlenen ve bu 
yılki ilk edisyonunun ana teması 
“Zamanın Ruhu Mavi” olan Ulus-
lararası Seramik Bienali kapsamında 
Hacettepe Üniversitesi’nin Macsabal 
Heykelleri Koleksiyonu’na ev sahipliği 
yapıyor. (AA)

Tofaş Müzesi 20 yılda 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı
Bursa’daki Tofaş Bursa 
Anadolu Arabaları 
Müzesi’ni 20 yılda 1 milyon 
kişi ziyaret etti.

Nilüfer’den  
kırsaldaki öğrencilere 
beslenme desteği

Seyir halindeki 
otomobil  
alev alev yandı

Bursa’da seyir halindeki oto-
mobil alev alev yanarken, o 
anlar cep telefonu kamerasına 
yansıdı. 

İnegöl’deki olay Küçükyenice 
Mahallesi’nde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, seyir ha-
lindeki bir otomobilde henüz 
bilinmeyen bir sebepten dolayı 
yangın çıktı. Alevler kısa sürede 
tüm otomobili sararken, ihbar 
üzerine olay yerine itfaiye ve 
jandarma ekibi sevk edildi. Olay 
yerine gelen itfaiye ekibinin 
müdahalesiyle araç yangını sön-
dürüldü. Otomobilin alev alev 
yanma anı, cep telefonu kame-
rasına yansıdı. Yangının çıkış 
sebebi araştırılıyor. (İHA)
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Avusturya’da Sosyal Demokrat Parti 
(SPÖ) tarafından meclise sunulan 
“Türkiye’nin sınır ötesi operasyonları-
nın kınanması” yönündeki önerge, ik-
tidardaki merkez sağ Halk Partisi 
(ÖVP) ve Yeşiller Partisi tarafından 
reddedildi. Ana muhalefet SPÖ’lü Kat-
harina Kucharowits ve bazı milletve-
killeri tarafından meclise sunulan 
önerge ile Türkiye’nin terör örgütü 
PKK’nın Suriye ve Irak’taki üslenmele-
rine yönelik gerçekleştirdiği operas-
yonların hükümet tarafından 
kınanması istendi. Mecliste yapılan 
oylamada, SPÖ, aşırı sağcı Avusturya 
Halk Partisi (FPÖ) ve Yeni Avusturya 
Partisinin (NEOS) önergenin kabulü 
yönünde oy kullanmasına rağmen, ik-
tidar partilerinin oylarıyla önerge red-
dedildi. Önergenin mecliste 
reddedilmesinin ardından terör örgütü 
yandaşları iktidardaki Yeşiller Partisi-
nin genel merkezi önünde gösteri dü-
zenledi. (AA)

Avusturya’da aşırı  
sağcıların Türkiye  
düşmanlığı reddedildi 

Japonya’nın farklı kesimlerinde yoğun 
kar yağışının yol açtığı afet ve kaza-
larda 8 kişi öldü, 45 kişi yaralandı. Ja-
ponya devlet televizyonu NHK’ye 
göre, hafta sonundan bu yana kuzey 
ve batı eyaletlerinde etkili olan kar ya-
ğışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yangın 
ve Afet İdare Ajansının (Shobocho) 
açıklamasına göre, ülke genelinde 
yoğun kar yağışlarının yol açtığı afet 
ve kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 
45 kişi yaralandı. Kar yağışı kaynaklı 
elektrik kesintileri ve hızlı tren seferle-
rinde aksaklıklar meydana geldi. Me-
teoroloji yetkilileri Şimane, Hiroşima, 
Koçi ile Hokkaido bölgelerinde kar ka-
lınlıklarının mevsim normallerinin 
üzerinde olduğunu, kar yağışının sür-
mesinin beklendiğini kaydetti. Otoyol-
larda 30 kilometreye yakın trafik 
sıkışıklığı meydana geldi. Yağışın 
yoğun olduğu Japon Denizi (Doğu De-
nizi) kıyısı eyaletlerde, temel gıdaların 
önceden tedarik edilmesi ve zorunlu 
olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısı 
yapıldı. (AA)

Şili’nin Valparaiso bölgesindeki Vina del 
Mar kentinde yayılan orman yangınla-
rında alevler 400 eve sıçradı. Yangınlarda 
2 kişi hayatını kaybederken, bölgede acil 
durum ilan edildi. Güney Amerika ülkesi 
Şili’de etkili olan sıcak hava dalgası nede-
niyle orman yangınları giderek yayılıyor. 
Ülkenin orta kesimindeki Valparaiso böl-
gesinin Vina del Mar kentinde devam 
eden yangınlar, şiddetli rüzgarın etkisiyle 
ulaştığı yerleşim yerlerinde faciaya yol 
açtı. Kentin itfaiye yetkilisi Patricio Brito, 
yangınlarda 2 kişinin hayatını kaybetti-
ğini, 400 evin ise yandığını açıkladı. 
Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, yangın 
nedeniyle Valparaiso bölgesinde acil 
durum ilan etti. Boric yaptığı açıklamada, 
“Şili hükümeti olarak önceliğimiz halkın 
güvenliği. Durumu kontrol altına almak 
için gerekli tüm kaynakları seferber et-
meye devam edeceğiz” dedi. Yangın 110 
hektarlık alanı küle çevirirken, bazı ma-
halleler için tahliye emri verildi. Alevlerin 
kontrol altına alınmasının birkaç gün sü-
rebileceği belirtildi. Alevlere yaklaşık 800 
itfaiyeci ve 150 korucu ile müdahale sü-
rüyor. (İHA)

Japonya’da  
kar yağışı can aldı  

Şili’deki orman  
yangınları yayılıyor 

NATO için 2022 yılı gergin başladı. Ön-
ceki yıl içinde Ukrayna sınırına ağır silahlar 
ve on binlerce askerlik kuvvet yığan Rusya, 
NATO’nun doğuya doğru genişlememesi, 
Ukrayna, Gürcistan, Moldova gibi ülkelere 
üyelik perspektifi verilmemesi konusunda 
hem NATO’dan hem ABD’den güvenlik ga-
rantileri istiyordu. NATO, Rusya’nın bu ta-
leplerine olumlu karşılık vermedi. NATO 
yetkilileri, hangi ülkenin üye olacağına 
sadece NATO ve o ülkenin karar verebile-
ceğini, başka ülkelerin söz sahibi olmadığını 
vurguladı. 2022 yılı, 2021’de NATO-Rusya 
ilişkilerinin Soğuk Savaş’tan beri en düşük 
seviyeye gerilemiş arka planında başladı. 

NATO ile Rusya, 2022’nin başında uzun 
süredir duran teması sağlamak ve gerginliği 
düşürmek için 12 Ocak’ta yaklaşık 3 yıllık 
aradan sonra ilk kez bir araya geldi. NATO-
Rusya Konseyi’nin toplantısı somut sonuç 
olmadan tamamlandı. Rusya’nın NATO ge-
nişlemesine karşı çıkan tavrı, Romanya ve 
Bulgaristan’dan NATO’nun çekilmesi gibi ta-
lepleri de reddedildi. Bu sırada NATO, ittifakın 
doğu kanadını güçlendirmeye başladı. Daha 
önce 4 ülkede bulunan muharip gruplar, 8 
ülkeye yayıldı. Doğu kanadında hem asker 
sayısı hem uçak ve gemi sayıları ciddi miktarda 
artırıldı. Ayrıca Akdeniz ve Baltık bölgesi gibi 
yerlerde askeri tatbikatlar çoğaltıldı. 2022 
sonu itibarıyla Bulgaristan, Estonya, Maca-
ristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya 
ve Slovakya’daki 8 muharip grupta toplam 
10 bin civarında NATO askeri bulunuyor. İt-
tifakın doğu kanadında NATO komutası al-
tındaki asker sayısı ise 40 bin civarında. 

24 ŞUBAT’TA SAVAŞ BAŞLADI 
NATO, ABD ve AB, bir taraftan da Rus-

ya’nın Ukrayna’ya yönelik tehdidini düşür-
mesi için çağrı yapıyor, bunu yapmazsa 
Kremlin’in eşi görülmemiş yaptırımlar gibi 
“çok ağır sonuçlarla” karşılaşacağı uyarısında 
bulunuyordu. Gerilimi düşürmek için yü-
rütülen diplomatik çabalar ve diyalog çağ-
rıları sonuç vermedi. Nitekim Rusya Devlet 

Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat’ta Uk-
rayna’nın doğusundaki Donbas’a özel askeri 
operasyon başlattıklarını duyurdu. Gergin 
başlayan yıl, böylece Rusya’nın Ukrayna’ya 
saldırmasıyla daha gergin hal aldı. 

MUKABELE KUVVETİ  
İLK KEZ AKTİVE EDİLDİ 
NATO ve birçok ülke, Rusya’nın sal-

dırısını şiddetle kınarken, NATO ülkele-
rinin liderleri savaşın başlamasından bir 
gün sonra 25 Şubat’ta olağanüstü zirve 
toplantısında video konferansla bir araya 
geldi. Zirve sonundaki bildiride, “Putin’in 
Ukrayna’ya saldırma kararı, Rusya’nın 
uzun yıllar ekonomik ve siyasi bakımdan 
ağır bedel ödeyeceği korkunç bir hatadır.” 
denildi. NATO’nun acil durumlarda mü-
dahale için hazır tutulan Mukabele Kuvveti 
de ittifak tarihinde ilk kez aktif hale ge-
tirildi. Kuvvet, Avrupa’nın doğusundaki 
NATO ülkelerinde konuşlandırıldı. Sal-
dırıdan sonra NATO liderleri, ikinci kez 
24 Mart’ta zirve toplantısı yaparak Uk-
rayna’ya destek için kararlılıklarını bildirdi. 
Bu zirve toplantısında, 2022’de görev sü-
resi dolacak Genel Sekreter Jens Stol-
tenberg’in görevi, 30 Eylül 2023’e kadar 
uzatıldı. 

NATO ÇATIŞMAYA DAHİL OLMADI 
NATO, Rusya’nın saldırısına bir taraftan 

da temkinli yaklaşarak ittifak ile Rusya ara-
sında bir çatışma olasılığını engellemeye 

çalıştı. NATO Genel Sekreteri Jens Stol-
tenberg, saldırının başlamasından bir gün 
sonra düzenlenen NATO Zirvesi’nin ar-
dından “NATO, savunma amaçlı bir ittifaktır. 
Rusya ile çatışma arayışında değiliz.” diyerek, 
Rusya-Ukrayna Savaşı’na dahil olmayacak-
larını açıkladı. Ancak Rusya’ya karşı Uk-
rayna’ya askeri, mali, insani her türlü des-
teğin verileceği vurgulandı. Bugüne kadar 
NATO ve müttefikler, Ukrayna’ya hava sa-
vunma sistemleri, çeşitli ağır silahlar, mü-
himmat, yakıt, iletişim cihazları gibi birçok 
destek sağladı. 

Bu sırada Ukrayna, hava sahasının Rus-
ya’ya karşı NATO tarafından korunmasını, 
uçuşa yasak bölge ilan edilmesini talep etti 
ancak bu talep, Rusya ile çatışmaya neden 
olacağı gerekçesiyle NATO’dan kabul gör-
medi. Ukrayna’ya NATO ülkelerinin savaş 
uçağı göndermesi talebi de ABD Başkanı 
Joe Biden’ın tabiriyle “3. Dünya Savaşına 
yol açacağı” gerekçesiyle reddedildi. 

ÇİN VE RUSYA’DAN  
NATO’YA TEHDİT 
Madrid Zirvesi’nde, ittifakın Stratejik 

Konsept belgesi de 2010’dan sonra ilk kez 
yenilendi. NATO liderlerinin kabul ettiği 
yeni Stratejik Konsept belgesinde, Çin, ilk 
defa tehdit unsuru olarak zikredildi. 
2010’daki belgede stratejik ortak sayılan 
Rusya ise bu kez “en önemli ve doğrudan 
tehdit” olarak sınıflandırıldı. 

NATO, UKRAYNA’YA  
DESTEĞİ SÜRDÜRECEK 
Eylül ayına gelindiğinde Putin, Ukray-

na’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Za-
porijya bölgelerinin Rusya’ya bağlanmasına 
yönelik belgeyi imzaladı. Bunun hemen ar-
dından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir 
Zelenskiy de ülkesinin NATO’ya hızlandı-
rılmış katılım başvurusuna imza attı. NATO, 
Rusya’nın ilhak ettiği yerleri Rus toprağı 
olarak asla tanımayacaklarını duyurdu. NA-
TO’nun kasım sonunda düzenlenen Dışişleri 
Bakanları Toplantısı’nda da Ukrayna’ya 
desteğin artarak sürdürülmesi kararı çıktı. 
Toplantı bildirisinde, NATO ülkeleri, terörün 
tüm şekilleri ve tezahürlerini kınayarak, 
İstanbul’da düzenlenen bombalı terör sal-
dırısı sonrasında Türkiye ile dayanışma 
mesajı da verdi. 

2023 YİNE RUSYA İLE GERİLİM YILI 
NATO için 2023’ün de Rusya ile gerilimin 

yüksek olacağı bir yıl olacağı görülüyor. 
Yeni yılda, Ukrayna’ya askeri, mali, insani 
her türlü desteğin artarak devam ettirilmesi 
hedefleniyor. NATO’nun her sene düzen-
lenen zirve toplantısının 2023’te Baltık 
ülkesi Litvanya’da yapılacak olması da yeni 
yılın yine Rusya ağırlıklı bir gündemle sü-
receğinin işareti olarak algılanıyor. NATO 
Zirvesi, 11-12 Temmuz’da Litvanya’nın 
başkenti Vilnius’ta düzenlenecek. NATO’nun 
Rusya ile doğrudan bir çatışmaya girmeme 
yönündeki politikasının da devam edeceği 
öngörülüyor. 

GENEL SEKRETER  
DEĞİŞİMİ OLABİLİR 
Yeni yıl NATO için Genel Sekreter de-

ğişimi yılı da olabilir. Şu andaki Genel Se-
kreter Jens Stoltenberg’in görev süresi as-
lında Eylül 2022’de bitecekti. Yeni genel 
sekreterin de Madrid Zirvesi’nde duyurul-
ması planlanıyordu. Ancak Rusya-Ukrayna 
Savaşı’nın başlamasından hemen sonra 
Stoltenberg’in görev süresinin 1 yıl uzatıl-
ması kararlaştırıldı. Litvanya’daki zirvede, 
yeni genel sekreterin belirlenme ihtimali 
bulunuyor. Geçen yıl, yeni genel sekreterin 
kadın olması ihtimali üzerinde duruluyordu. 
Bu kapsamda eski İngiltere Başbakanı The-
resa May, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı 
Kolinda Grabar-Kitarovic, eski Litvanya 
Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite, eski 
Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid 
ve eski AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası 
Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini gibi 
kişilerin isimleri konuşulmuştu. (AA)

NATO İÇİN RUSYA  
ile en gergin yıl oldu
NATO İÇİN RUSYA  
ile en gergin yıl oldu

NATO, kuruluşundan 
bu yana Rusya ile en 
gerilimli yılı 2022’de 
geçirdi. Bu sene ayrıca 
İsveç ve Finlandiya’nın 
üyelik başvurularıyla 
tarihe geçti.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA, ÜYELİK BAŞVURUSU YAPTI 
Rusya ile sınırı bulunan Finlandiya ve İsveç’in 
yıllardır sürdürdükleri “askeri bloklardan uzak 
durarak tarafsız kalma” politikasını terk edip 
NATO’ya dahil olmaları gündeme geldi. İsveçli 
ve Finlandiyalı yetkililer, NATO’ya katılım 
konusunda önce temkinli yaklaştı. Üyeliğe 
halk desteğinin artmasıyla İsveç ve Finlandiya 
fikir değiştirerek 18 Mayıs’ta NATO’ya 
üyelik taleplerini Brüksel’de 
Genel Sekreter 
Stoltenberg’e iletti. 
NATO da üyelik süreci 
sonuçlanana kadar 
iki ülkeye güvenlik 
garantisi verdi. Bu 
sırada Türkiye, başta 
PKK ve FETÖ gibi terör 
örgütleriyle mücadele konusunda 
iki ülke hakkında güvenlik endişelerini dile 
getirdi. Stoltenberg, Türkiye’nin kaygılarının 
giderilmesi gerektiğini belirterek, üç ülkenin 
üst düzey yetkilileri ile görüştü. Stoltenberg, 
3-5 Kasım’daki Türkiye ziyaretinde de 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 
konuyu ele aldı. Bir yandan da İsveç ve Fin-

landiyalı yetkililer ile Türkiye arasında diplo-
matik girişimler başladı. Üç ülkenin diplomatik 
temasları halen devam ediyor. 
Bu zeminde 28-30 Haziran’da yapılan NATO 
Madrid Zirvesi’nde İsveç ve Finlandiya’nın itti-
faka davet edilmesine karar verildi. Zirvede, 
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Üçlü 

Muhtıra imzalandı. Muhtırayla İsveç 
ve Finlandiya, müstakbel 

NATO üyeleri olarak milli 
güvenliğine yönelik 

tüm tehditlere karşı 
Türkiye’ye tam 
destek vereceklerini, 

bu çerçevede 
PYD/YPG ve Türkiye’de 

FETÖ olarak tanımlanan 
örgüte destek sağlamayacaklarını 

taahhüt etti. Ardından NATO üyelerinin ulusal 
meclislerinde iki ülkenin adaylıklarına onay 
süreçleri başladı. 2022 sonuna kadar Macaris-
tan ve Türkiye dışındaki 28 NATO ülkesinde 
adaylıklar onaylandı. Türkiye, iki ülkenin 
terörle mücadele konusundaki çabalarının 
hala yeterli düzeyde olmadığını vurguluyor.

Avrupa ülkelerinde gittikçe büyüyen grev 
dalgası, Hıristiyan dünyasının en önemli dini 
bayramlarından Noel ile yılbaşı döneminde 
de hayatı olumsuz etkilemeye devam edecek. 
Fransa, İspanya ve İngiltere’de artan yaşam 
maliyetleri ve enflasyon karşısında maaşlarının 
eridiğini savunan sektörlerin kitlesel iş bırakma 
eylemleri nedeniyle Avrupa ülkeleri, Noel ve 
yılbaşını grevlerin gölgesinde geçirecek. İn-
giltere’de 40 bin demir yolu çalışanı, Noel 
boyunca 24-27 Aralık tarihlerinde greve gi-
decek. İngiltere’nin güneydoğusunda ve baş-
kent Londra’da görev yapan PCS sendikasına 

üye trafik görevlileri, 23-25 Aralık tarihlerinde, 
West Midlands ve Güney Batı’da 30 ve 31 
Aralık’ta grev yapacak. Öte yandan çalışanlar, 
3-4 Ocak’ta da İngiltere genelinde iş bırakacak. 
Güney ve batı Londra’daki otobüs şoförleri 
24, 27 ve 31 Aralık’ta iş bırakacak.  

Fransa’nın demir yolları şirketi SNCF 
tren kontrolörleri, 23-26 Aralık tarihlerinde 
maaş artışı talebi ve makinistlerle eş değer 
bir statü verilmesi talebiyle greve gidecek. 
Grev nedeniyle bu hafta sonu çok sayıda tren 
seferi iptal edilirken hafta sonu trenle yolculuk 
yapması beklenen 800 bin kişiden yaklaşık 
200 bininin yolculuk yapamayacağı ifade 
edildi. İspanya’da ucuz tarifeli hava yollarından 
Ryanair, Vueling ve Air Nostrum’un çalışanları, 
Noel ve yılbaşı döneminde greve gidiyor. 
Grevlerin ilk günlerinde 100’den fazla uçuş 
iptal edildi. Hava yolları çalışanları, maaş 
artışı ve çalışma şartlarının iyileştiril-
mesini istiyor. İş bırakma eyleminden 

en çok etkilenecek havalimanlarının Santiago 
de Compostela, Malaga, Büyük Kanarya, 
Murcia, İbiza, Madrid ve Palma de Mallorca 
olacağı, grev gün-
lerinde ortala-
ma 70 kadar 
uçuşun ip-
talinin ön-
görüldü-
ğü bilgisi 
paylaşıl-
dı.  
(AA)

Avrupa ülkelerinde gittikçe 
büyüyen grev dalgası, Hıristiyan 
dünyasının en önemli dini 
bayramlarından Noel ile yılbaşı 
döneminde de hayatı olumsuz 
etkilemeye devam edecek.

Avrupa, grevlerin gölgesinde 



Tuz serpme hareketiyle ünlenen 
et lokantaları sahibi Nusret Gökçe’nin, 
Arjantin’in Fransa’yı penaltı atışları 
sonucu yendiği final maçı sonrası sa-
haya girerek futbolcular ve Dünya Ku-

pası ile poz vermesi, FIFA’nın da dik-
katini çekti. İngiliz yayın kurumu 
BBC’ye konuşan bir FIFA yetkilisi, 
“Bazı kişilerin kupa töreninin ardından 
yetkisi olmadan sahaya nasıl girdiğini 
tespit etmek için inceleme başlatıldı. 
İnceleme sonucu uygun işlem neyse 
yapılacaktır.” ifadelerini kullandı. FIFA 
kuralları gereği kupayı, yalnızca tur-
nuvanın galipleri, FIFA yetkilileri ve 
devlet başkanlarından oluşan bir grup 
seçkin kişi tutabiliyor. (AA)

Ligde son 4 maçını kayıpsız geçen 
Pınar Karşıyaka, bugün saat 18.00’de 
Frutti Extra Bursaspor’u konuk ettikten 
sonra 27 Aralık Salı günü 6. hafta erte-
leme maçında Gaziantep Basketbol’la 
yine İzmir’de karşılaşacak. Bursaspor 
ise 28 Aralık’ta evinde Darüşşafaka’yı 
ağırlayacak.  

Maç öncesi açıklamalarda bulunan 
Pınar Karşıyaka başantrenörü Ufuk Sa-
rıca, yaptığı açıklamada, Basketbol Şam-
piyonlar Ligi’ndeki AEK maçının ardın-
dan Süper Lig’de üst üste 3 maça çıka-
caklarını söyledi. Bugün Frutti Extra 
Bursaspor ve salı günkü Gaziantep Bas-
ketbol maçlarının ardından 2022 yılını 
deplasmandaki Bahçeşehir Koleji ma-
çıyla bitireceklerini hatırlatan Sarıca, 
şöyle konuştu: “Burada iki tane iç saha 

maçı oynayacağız. Bunlar tabii hepsi 
bizim için önemli ama bu 2 maçı kaza-
nırsak eğer ligde de son dönem aldığımız 
Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor, Da-
rüşşafaka galibiyetlerinin değeri yük-
selecek ve özellikle yukarıdaki bölüme 
tutunmuş olacağız. Baktığımız zaman 
7 İstanbul deplasmanından 5’ini oy-
nadık ve 4 tanesini kazanarak dön-
dük. Bunlar çok önemli. Dolayısıyla 
ikinci yarı ciddi bir fikstür avanta-
jımız da olacak. O yüzden buraları 
kayıpsız geçmek, hepsini kazan-
mak istiyoruz.” Öte yandan Frutti 
Extra Bursaspor ve Gaziantep 
Basketbol maçı için birer tam 
bilet alan Pınar Karşıyakalı ta-
raftarlara 1 öğrenci bileti hediye 
verilecek.

Spor 11

n Kadir Umut PEHLİVAN

PORSS Kadir Umut PEHLİVAN

Kübra Dağlı, aynı zamanda sporcusu 
olduğu Red Bull şirketi tarafından düzen-
lenen programa katılmak üzere geldiği 
Antalya’da, AA muhabirine 2022 yılını de-
ğerlendirdi, 2023 hedeflerini anlattı. Dünya 
şampiyonluğuna bir kez daha ulaşmayı 
istediği 2022 yılına büyük hedeflerle gir-
diğini anlatan milli sporcu, şöyle konuştu: 
“Nisan ayında Güney Kore’nin Goyang 
şehrinde düzenlenen Tekvando Poomsae 
Dünya Şampiyonası’na federasyonumuz 
gitmeme kararı alınca, bu yılki dünya şam-
piyonluğu hedefimi gerçekleştiremedim. 
Ancak bu sürede Türkiye şampiyonalarında 
mücadele verdim. Dört gün önce memle-
ketim Isparta’da gerçekleştirilen Tekvando 
Poomsae Türkiye Şampiyonası’nda iki altın 
madalya kazandım. Türkiye şampiyonu 
oldum. Dünya Şampiyonası’nda da ülkeme 
altın madalya getirmek isterdim. Çok ça-
lışmıştım ama maalesef olmadı. İnşallah 

önümüzdeki yıllarda bu organizasyonda 
ülkemi temsil edebilirim.” 

“BEŞİNCİ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUMA  
2023 YILINDA ULAŞMAK İSTİYORUM” 
Kübra Dağlı, 2023 yılında Tekvando 

Poomsae Avrupa Şampiyonası’nın gerçek-
leştirileceğini anımsattı. Yeni yılda yeni 
şampiyonluklar hedeflediğini vurgulayan 
milli tekvandocu, “Beşinci Avrupa şampi-
yonluğuma 2023 yılında ulaşmak istiyorum. 
Öncesinde birçok uluslararası organizasyon 
var. Onlara da katılmayı düşünüyorum. 
Çalışmalara Antalya’dan döndükten sonra 

hemen başlayacağım. Hedefim herkesin 
istediği gibi şampiyonluk.” ifadelerini kul-
landı. Kübra Dağlı, tekvandoyu seven ço-
cuklara pes etmeden verimli çalışmalarını 
tavsiye etti. Tüm sporcuların hedeflerinin 
peşinden gitmesini isteyen milli sporcu, 
“Bir şeyi çok istiyorlarsa, onun peşinden 
mutlaka gitmeliler. Bazen çocuklar yapa-
madığını düşünüp, pes edebiliyor. Bunun 
ne zaman olacağı belli değil. Bu bir hedef. 
Sonuç odaklı değil, süreç odaklı olmaları 
gerekiyor. Ben spora dünya şampiyonu 
olma hedefiyle 12 yaşında başladım. Onun 
ne zaman olacağını bilemezsiniz. O dünya 
şampiyonluğuna ilk 20 yaşında ulaştım. 
Belki hala ulaşamayabilirdim. Onun ha-
yaliyle çalışıp, o hedefe ulaşmak çok önemli. 
Allah nasip ederse, herkes bırakmadığı, 
verimli çalıştığı sürece istediği bütün he-
deflere ulaşabilir.” değerlendirmesinde bu-
lundu. (AA)

Potanın Timsah’ı Karşıyaka  

DEPLASMANINDA!

24 Aralık 2022 Cumartesi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 
bugün Frutti Extra Bursaspor, Karşıyaka 

deplasmanına çıkıyor. 

Çok önemli bir maça çıkacağımızı belirten Kaf-
kasspor 2.Başkanı Sabahattin Ordu “Bildiğiniz 
üzere Pazar günü deplasmanda Gebzespor ile kar-
şılaşacağız. Kendimiz açısından çok önemli bir 
maça çıkacağımızın farkındayız. Oyuncularımız 
bir hafta boyunca bu maça hazırlandılar. Herkes 
üzerine düşen görevi yerine getirerek Pazar günü 
galip geleceğimize inanıyoruz . Pazar günü saat 
10.00’da kulüp binamız önünden toplanarak 
Gebze’ye hareket edeceğiz. Bizi seven destekleyen 
herkesi maça davet ediyorum” diye konuştu.

Ordu: ‘‘Çok önemli 
bir maça  
çıkacağız’’

Kafkasspor 2.Başkanı 
Sabahattin Ordu Pazar 
günü oynayacakları 
Gebzespor maçıyla ilgili 
açıklamalarda bulundu.

Kadınlar Hentbol 1. 
Ligi’nde başarılı bir se-
zon geçiren Bursa Bü-
yükşehir Belediyespor, 
ilkyarının son maçında 
bugün deplasmanda Es-
kişehir Hentbol ile kar-
şılaşacak. 

Ligde oynadığı 9 
maçta 8 galibiyet alan 
ve maç fazlasıyla liderlik 
koltuğunda oturan Bur-
sa Büyükşehir Beledi-
yespor, 8 maçta 1 gali-
biyet, 3 beraberlik ve 4 
yenilgi ile 9. sırada bu-
lunan rakibiyle Porsuk 
Spor Salonu’nda saat 
14.00’te karşı karşıya 
gelecek. (İHA)

Büyükşehir Belediyespor Eskişehir 
Hentbol’a konuk oluyor 

FIFA, sahaya giren Nusret Gökçe’ye araştırıyor
FIFA, restoran sahibi Nusret 
Gökçe’nin de aralarında 
bulunduğu bazı kişilerin, 2022 
Dünya Kupası finalinin ardından 
yetkisi olmadan sahaya nasıl 
girdiğini araştırıyor.

Milli tekvandocu Kübra, 
5. Avrupa şampiyonluğu 
için çalışıyor

Dünya ve Avrupa 
şampiyonlukları sahibi milli 
tekvandocu Kübra Dağlı, 
gelecek yıl Avrupa’da beşinci 
kez zirveye çıkma peşinde.



Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, 
İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 
Katip Çelebi Üniversitesince (İKÇÜ) 
Smyrna Antik Kenti’nde sürdürülen ka-
zılardan çıkarılan tarihi eserlerin, müze 
vitrinindeki görünümüne kavuşarak sa-
natseverlerle buluşması uzun ve yorucu 
bir süreç gerektiriyor. Kazılarda çıkarılıp 
kasalara alınan buluntular, topraktan 
arındırıldıktan sonra yıkanıyor. Labo-
ratuvara alınan eserlerin parçaları, ait 
oldukları döneme göre ayrıştırılıyor. Res-
toratörlerin ele aldığı yüzlerce yıllık eser-
lerin parçaları titizlikle birleştiriliyor. 

Eserlerin nadir olup olmamasına, de-
ğerine veya bulunan parçaların bütünde 
oluşturduğu hacme göre tarihi parçaların 
konservasyon malzemesiyle tamamlan-
ma işlemi başlatılıyor. Özenli ve uzun 
süren çalışmanın ardından paha biçilemez 
nitelikteki eserler, müzenin vitrinindeki 
yerini alıyor ya da gelecek yüzyıllara 

mi-
ras olarak 
aktarılmak üzere 
depolara kaldırılı-
yor. 

Kent merkezindeki arkeolojik kazı-
lardan elde edilen buluntular 

Kazı Heyeti Başkanı, İKÇÜ Türk İslam 
Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Akın Ersoy, AA muhabirine, 
alandaki çalışmalarda Helenistik Dö-
nem’den Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar 
olan süreci kapsayan önemli buluntulara 
rastladıklarını ve bunları kazı alanındaki 
2 restorasyon laboratuvarında değer-

len-
d i r -

dikleri-
ni söyledi. 

Kazıda her yıl yakla-
şık 450 kasa malzemeye 

ulaştıklarını ifade eden Ersoy, 
“Buluntular kasalarda biriktiriliyor, sonra 
da yıkanıyor ve ayrıştırma döneminden 
geçiyor. Ayrıştırmanın ardından örneğin 
bir kabın yüzde 50’den fazlasına ulaştığını 
gördüğümüzde onları laboratuvarları-
mızda bir araya getirmeye çalışıyoruz. 
Bir kabın yüzde 80’ini ortaya çıkardığımız 
takdirde yüzde 20’sini de tamamlayarak 
tam bir obje haline getirmeye çalışıyoruz. 
Yaptığımız onarımların da görünür ol-

masını istiyoruz.” dedi. Çalışmaları kent 
merkezinde yürüttüklerini hatırlatan 
Ersoy, bu kazılarda farklı dönem yerle-
şimlerine ulaştıklarını dile getirdi. 

Kentsel arkeoloji yaptıklarına dikkati 
çeken Ersoy, şunları kaydetti: “Katman 
katman yeni yerleşimler ortaya çıkıyor. 
Helenistik Dönem’den günümüze kadar 
geçen sürece ait izler var. Bu da 2 bin 
500 yılı bize anlatan buluntular demek. 
Biz bu buluntuların her dönemine saygı 
göstererek bir araya getirmeye çalışıyoruz. 
Laboratuvarda sadece seramik objeler 
değil, metal objeler, heykel parçaları, ka-
bartmalar, yazıt parçaları da işleniyor. 
Restorasyon laboratuvarında çok küçük 
parçalar birleştirilebiliyor. Yıllarca emek 
verdiğiniz bir objenin tüm kazı ekibinin 
elinden, emeğinden geçerek bir yerde 
sergileniyor olması gurur verici bir şey. 
Onun üstünde çünkü bir alın teri var. O 
bir dönemi anlatıyor bize. O döneme ilk 
siz dokunmuşsunuz, dolayısıyla bu haz 
verir. Onun bir de sergilendiğini ve baş-
kalarıyla paylaşıldığını görmek de o hazzı 
bir kat daha artırıyor.” Laboratuvarda 
görev yapan restoratör Esin Aksakal ise 
işini çok sevdiğini, dikkatlice birleştirdiği 
her eserin eşsiz olduğunu düşündüğünü 
söyledi. (AA)
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Antik eserler 

İzmir’de 2 bin 500 
yıllık Smyrna Antik 
Kenti’ndeki kazılarda 
kırılmış ya da 
parçalanmış bulunan 
heykel, seramik ve 
diğer eserler, 
restoratörlerin elinde 
yapbozun parçaları 
gibi bütünleniyor.

Dünyada ve Türkiye’deki 
denizlerde koruma altında 
bulunan denizatları, İzmit 
Körfezi’nde yapılan dalışta 
görüntülendi. Su altı gö-
rüntü yönetmeni Tahsin 
Ceylan ve ekibi, İzmit Kör-
fezi’nin Gölcük ilçesi Değir-
mendere mevkisinde yaptığı 
dalışta, dış görünüşü itiba-
rıyla insanların ilgisini çe-
ken, koruma altındaki tür-
lerden denizatlarını kaydet-
ti. Dalış sırasındaki kayıtta, 
denizatlarının su altındaki 
yaşamı görülüyor. 

“İNSAN BASKISI,  
TÜR İÇİN BÜYÜK  
BİR TEHDİT” 
İzlenimlerini aktaran 

Ceylan, Uluslararası Doğa 
Koruma Birliğinin (IUCN) 
kırmızı listesinde yer alan 
Akdeniz ve Ege’de nesilleri 
neredeyse yok olan deni-
zatlarını Değirmendere’de 
ve Marmara Denizi’nin 
serin sularında görün-
tülediklerini söyledi. 

Ceylan, “Denizatlarını 
burada görmek 

muhteşem. Dile-
rim ki bunları 

gelecek nesil-
lere de canlı 

olarak taşı-
yabilme ye-
tisini gös-
teririz.” 
ifadesini 
kullan-
dı. 

Ege ve Akdeniz’de 
1990’lı yıllarda bulunabilen 
bu canlı türünü, şimdi sa-
dece Marmara Denizi ve 
Karadeniz’de görebildikle-
rini dile getiren Ceylan, 
“Yaşam alanlarının tahribi, 
avcılık ve diğer insan kay-
naklı baskılar türün en bü-
yük tehditleri. Sakin görü-
nüşlerinin yanında doymak 
bilmez karnivordurlar (eto-
bur). Hava sıcaklıkları ar-
tınca derinlere giden tür, 
yüzey suları soğuyunca sığ-
lığa çıkarlar. İzmit Körfezi, 
Marmara da önemli yaşam 
alanları. Denizatlarının be-
nim için farklı bir gizemi 
vardır. Arşivimde binlerce 
kareleri ve video kayıtları 
var. Yine de her fırsatta ya-
şamlarından kayıt almaya 
gidiyorum.” diye konuştu. 

Denizatlarının çekimini 
ilk olarak 1990’lı yıllarda 
Fethiye ve Kaş’ta yaptığını 
aktaran Ceylan, bu canlı-
ların şimdilerde o bölgede 
bulunmadığını kaydetti. 
Ceylan, denizatı neslinin 
dünyada tehlike altında ol-
duğuna değinerek, “Bizde 
de öyle. Ekolojik fakirleş-
me, denizlerde her gün ar-
tan insan baskısı, tür için 
büyük bir tehdit. Bu ne-
denledir daha fazla kayıt 
alma sevdam. Doğaya bor-
cumu tanıyarak ve tanıta-
rak ödemeye çalışıyorum.” 
değerlendirmesinde bulun-
du. (AA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
geçtiğimiz hafta sonu Mardin’de katıldığı toplu 
açılış töreninde kenttin bu yıl 3 milyonu aşkın 
turist ağırladığını açıklamıştı. Tarihi Eski Mısır’a 
dayanan ve tellerin ince ince işlenerek sanata dönüş-
türülmesini sağlayan telkâri ustalığı Mardin’de turizmin 
gelişmesiyle birlikte yoğun ilgi görüyor. Gümüş ve 
altının tel şeklini alıp ardından istenilen motife işlenerek 
hazırlanmasıyla yapılan telkâri sanatının önemi her geçen 
gün artıyor. Halk Eğitim merkezlerinde de ustalık 
derslerinin verilmesiyle birlikte telkâri ustalığının yay-
gınlaşmaya başladığı kentte turizm de mesleği bırakmış 
ustaların geri dönmesini sağladı. Tezgahlarda 250 liradan 
yer alan telkâriler, ince işçiliği ile gözde olmayı başarıyor. 

“39 KAPI DEDİĞİMİZ  
İŞLEMLERDEN GEÇİRİYORUZ” 
Telkari sanatının zor ve zahmetli bir iş olduğunu 

belirten Gabriel Sağlamoğlu, “Telkâri yapımına ham 
madde eritilerek başlanılıyor ardından çubuk halinde 
olan kalıplara döküyoruz. Silindirden dereceler halinde 
39 kapı dediğimiz işlemlerden geçiriyoruz. Yuvarlak hal 
aldıktan sonra iki tel birbirine birleştirip burma teli oluş-
turuyoruz. Bu teli düz silindirler yardımıyla eziyoruz. Ar-

dından bir motif belirleyip iskeletini oluşturuyoruz. Ar-
dından hazırlamış olduğumuz telkâri telini cımbız 
yardımıyla motiflendiriyoruz ve dolgusunu yapıyoruz. 
En son gümüş lehimle birleştirme işlemini yapıyoruz. 
Özel bir maddemiz var onun içerisine sokup çıkartıyoruz. 

Üzerine toz helim atıyoruz ısıtma işlemi yapıyoruz 
ısıtma işlemi toz helim üzerinde dağılınca bitiyor. 

Ardından asitte koyuyoruz ve özel maddeyi üzerinden 
atıyor. Ardından cila işlemi başlıyor ve parlatma 
işlemi yapıyoruz” şeklinde konuştu. 

“ESKİ USTALAR DA GERİ  
DÖNMEYE BAŞLADI” 
2004 yılından itibaren Mardin’de turizmin 

gelişmesiyle beraber taleplerin arttığını belirten 
Gabriel Sağlamoğlu, “Telkâri ustası azdı, talep 
olunca eski ustalarda geri dönmeye başladı. 
Branş değiştirmiş olanlarda geri telkâri us-

talığına döndüler. Yeni öğrenenler de oldu halk 
eğitimin verdiği derslerle de ustaların sayısı arttı. Dolayışla 
şuan bir furya yaşıyoruz, telkârinin yoğun yapıldığı bir dö-
nemdeyiz. 2004 yılında artış başladı 2010 yılında bu artış 
daha yükseldi. Diğer ürünlere göre el işçiliği fazla olduğu 
zahmeti daha çok. Ham maddesi 100 ise 200 lirada işçilik 
gidiyor. Altınla yapılan telkâride daha fazla oluyor. Altının 
fire kaybı da üzerine hesaplanıyor ve fiyat biraz daha yük-
seliyor ve 400 lira gibi bir fiyat çıkıyor. Telkârinin döküm 
olarak yapılanı da var o ürünleri de tercih edenler oluyor. 
Ancak en işçiliği rağbet görüyor. Dökümde bir sanattır 
ince telkâriyi dökümden çıkarmak çok zordur. El işçiliği ve 
döküm arasında maliyetler yüzde 50 fark ediyor o yüzden 
fiyat bakımından tercih edilebiliyor” dedi. (İHA)

İzmit Körfezi’nde denizatı sürprizi  
Denizlerde koruma altında 
bulunan denizatları, İzmit 

Körfezi’nde yapılan dalışta 
görüntülendi. Su altı 

görüntü yönetmeni Tahsin 
Ceylan, “Denizatlarını 

burada görmek muhteşem. 
Dilerim ki bunları gelecek 

nesillere de canlı olarak 
taşıyabilme yetisini 

gösteririz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
bu yıl Mardin’in 3 milyonu aşkın turist 
ağırladığını açıklamıştı. Turizmdeki bu 
rakam, Mardin’de telkâri sanatına olan 
ilginin artmasını ve usta sayısının 
yükselmesini de sağladı. 


