
Haklarında çıkan şike 
iddialarının ardından 
kulüpleri İnegölspor ta-
rafından sözleşmeleri 

feshedilip haklarında sav-
cılığa suç duyurusunda bulunulan 
iki kaleci Sercan Çobanoğlu ve 
Emre Selen, iddialara cevap verdi. 
Her iki kaleci de adlarının geçtiği 
haberlerin gerçeği yansıtmadığını 
ve asılsız olduğunu söyledi.

Bursa’da düzenlenen ‘Türk Dünyası Yeni 
Nesil Medya Çalıştayı’na video konferans 
ile katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanı Fahrettin Altun, “Irkçılığa dur diye-
ceğiz, küresel vesayeti kıracağız. Kurumsal 
kapasitelerimizi geliştireceğiz. Bölgemizde 
ve dünyada itibarımızı en üst seviyeye ta-
şıyacağız’’ dedi. n 4. sayfada

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), otomotiv sek-
törünün öncü kuruluşları ile Sanayi Doktora 
Programı Rekabet Öncesi İşbirliği Protokolü 
imzaladı. 2244 Sanayi Doktora Programı’nda 
Türkiye liderliği bulunan BUÜ, bu alandaki 
başarısını gelecek dönemde de sürdürmeyi 
hedefliyor.  n 8. sayfada

Bursa’da  3 katlı bir apartmanda henüz bilin-
meyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan 
kadını kurtarmak için zamanla yarıştı. O 
anlar kameraya yansırken, mahsur kalan 38 
yaşındaki kadın yangından zarar görmeden 
kurtarıldı. n 3. sayfada

Alevler arasında  
zamanla yarış! 

Hazine ve Maliye Bakanı 
Nureddin Nebati, boynunu 
aşağıya doğru kırmış durum-
da oldukları enflasyonun önü-
müzdeki aylarda çok 
daha belirgin şekilde 
düşeceğini söyledi. 

n 5. sayfada
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BUÜ’den yeni  
işbirliği imzaları

“2023’ü dönüm 
noktası haline  
getirmek istiyoruz”   
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Birkaç yıl önce Cavit Çağlar’ın 
esrarengiz bir şekilde TMSF ile ib-
ralaşması kamuoyunda şaşkınlık 
oluşturmuştu. 1.8 milyar dolar bor-
cun 800 milyon dolarlık kısmının 
ne olduğu anlaşılamamıştı. Ancak 
son gelişmelerle ortaya çıktı ki Çağ-
lar’ın borçları Çukurova Holding’e 
rücu edilmiş. TMSF ise alacaklar 
noktasında Çukurova’ya Çağlar Gru-
bu’nu adres göstermiş.  

ÇAĞLAR GRUBU  
KREDİLERİ ÖDEMEDİ 

İnterbank’tan kredi çeken Çağ-
lar Grubu şirketleri bankaya dev-
letin el koymasının ardından bu 
borçları ödemedi. TMSF el konul-
duktan sonra bankanın alacakları 
ile ilgili Çukorova Grubuna 533 
milyon 936 bin dolarlık bir fatura 
çıkardı ve rücu etti. Oysa borç Çu-
kurova’nın değil Çağlar grubunun 
borcuydu. Çukurova Grubu ile ya-
pılan anlaşmayla borç taksitlere 
bölündü ve grup bu taksitleri öde-
meye başladı. Bu arada Çukurova 
Grubu kendisinden kaynaklanma-
yan bu borcun ilk taksitinin öden-
mesinin ardından İstanbul 6. Asliye 
Ticaret Mahkemesi’ne Çağlar Gru-
bu’ndan bu parayı tahsil etmek 

için dava açtı. İlk derece mahkemeyi 
kazanan ve temyiz süreçlerinin ta-
mamlanmasının ardından 28 Mil-
yon doları Çağlar şirketlerinin öde-
mesi kesinleşti. Ancak Çağlar Grubu 
2019 yılından beri bu borcu öde-
meye yanaşmıyor.  

ÇUKUROVA GRUBU  
İCRA BAŞLATTI 

Çağlar’ın borcunu ödemeye ya-
naşmaması üzerine Çukurova Gru-
bu yasal süreci işleterek İstanbul 
28. İcra Dairesi aracılığı ile Çağlar 
Grubu şirketlerine bu borcu dağı-
tarak icra işlemi başlattı. Bursa’da 
da geçen hafta gündeme gelen Olay 
Medya’ya da icra uygulaması yapı-
lırken, icra memurları kuruma gi-
dene kadar kurumdaki bilgisayarlar 
dahil haciz edilecek malzeme bi-
nadan kaçırıldı. Olay Medya’ya uy-
gulanan haczin ilk taksit için 1 mil-
yon 789 bin dolar olduğu öğrenildi.  

ŞİRKETLERİN  
İÇİNİ BOŞALTMIŞ! 

Öte yandan TMSF ile ibralaşan 
ve kamuoyuna borçlarını ödediğini 
ilan eden Cavit Çağlar’ın, şirketle-
rinin içini boşaltarak başka şirketlere 
aktardığı da ileri sürülüyor. Hali 
hazırda Çağlar’ın borca muhatap 

olan şirketlerinin üzerinde maddi 
değer taşıyan bir şey olmadığı, bun-
ların yeni kurulan şirketlere akta-
rıldığı ancak icra işlemlerinin yeni 
grup şirketlerine de rücu edildiği 
öğrenildi.  

OLAY.COM.TR’DEN  
ÖYLESİNE AÇIKLAMA 

Bu arada Çağlar Grubu’na ha-
ciz işlemi başlatıl-
dığının kamuoyun-
da gündeme gelmesi 
üzerine gruba bağlı 
Olay Medya, “Yargı-
lama süreci de-
vam eden, şir-
ketimizle hiçbir 
bağlantısı ve ilintisi 
olmayan ticari bir 
ihtilaf nedeniyle 
haksız ve hukuka 
aykırı olarak aley-
himize işlem başla-
tılmış olup, bu hu-
susta şirketimiz ta-
rafından her türlü 
yargı yoluna başvu-
rulmuştur.” şeklinde 
bir açıklama yapmış-
tı. Bir süre önce Olay 
Basın Yayın AŞ’nin 
yayın haklarının 

Bursa Olay Basın Yayın AŞ’ye dev-
redildiği, burada yapılan açıkla-
mada da bu şirket değişikliğinin 
öne sürüldüğü ifade ediliyor. 

ÇUKUROVA  
ÇAĞLAR YÜZÜNDEN  
BU DURUMA GELDİ 

Çukurova Grubu’nun banka-
nın içinin boşaltılması ve el ko-

nulması sürecinde bir dah-
linin olmamasına rağmen 
Çağlar Grubu ile olan ticari 
ilişkiler ve Çağlar Gru-
bu’nun yaptığı işlemler ne-

deniyle yıllardır sıkın-
tılar içine düştüğü, 
hatta çok önemli şir-
ketleri bu süreçte elin-
den çıkmak duru-
munda kaldı. Çuku-
rova Grubu kaynak-
ları yargı mücadele-
sinin devam edeceği-
ni ve haksız yere öde-
nen paraların tamamı 
tahsil edilene kadar 
mücadelenin süreceği 
ifade edildi. Çağlar’ın 
bu kez oldukça köşe-
ye sıkıştığı ifade edi-
liyor.  

(Alpaslan YILDIZ) 

Karamehmet, “Çağlar”ın  
peşini bırakmıyor!
Karamehmet, “Çağlar”ın  
peşini bırakmıyor!

Çukurova Grubu’nun açtığı 
davayı kazanmasının ardından 
İşadamı Cavit Çağlar’ın 
şirketlerine ilk etapta 28 milyon 
dolarlık haciz işlemi uygulandı.

2008 yılında TMSF tarafından 
Çukurova Grubu’na rücu edilen 
ve Çağlar’ın şirketlerinin 
İnterbank’a ödemediği borç tutarı 
ise 533 milyon 936 bin dolar.

Çukurova Grubu halen  
kendisine ait olmayan bu borçları 
öderken, Çağlar Grubu’na  
karşı bu borçlardan kaynaklı 
davalar da devam ediyor. 

‘Küheylan’  
gol oldu yağdı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 
TECO Karacabey Belediyespor, deplas-
manda Giresunspor ile karşı karşıya geldi. 
Karacabey rakibini 5-0 mağlup ederek 
bir üst tura yükseldi.

Şike soruşturmasındaki 2 kaleci 
iddialara cevap verdi:  

‘‘Gerçeği 
yansıtmıyor, 

asılsız’’

Cumalıkızık, BM’nin 
‘en iyileri’ arasında

Cumalıkızık, BM Dünya Turizm Örgütü 
(UNTWO) tarafından ‘2022 Yılı Dünyanın 
En iyi Turizm Geliştirme Köyü’ programına 
seçildi. Osmanlı kırsal mimarisinin ilk ör-
neklerinden olan 700 yıllık bu özellikle-
rinden dolayı UNESCO Dünya Mirası Lis-
tesi’nde yer alan Cumalıkızık’a dünyanın 
en iyi turizm köyleri arasına seçildi. 180’i 

halen kullanılan, bazılarında ise koruma 
ve restorasyon çalışmalarının yapıldığı top-
lam 270 ev ile Osmanlı dönemi konut do-
kusunu günümüze taşımakta olan Cuma-
lıkızık, 57 üye ülke tarafından gösterilen 
toplam 136 köy arasından ‘Birleşmiş Mil-
letler En İyi Turizm Köyü Geliştirme Prog-
ramı’na seçildi. n 2. sayfada

n 11. sayfada
n 11. sayfada

n Haberi 7’de

“Yunanistan’ın bu 
düşmanca tavrı 
küstahlaştığını 
göstermektedir”

Akar: 

n Haberi 6’da

Bakan Nebati: “Enflasyon  
belirgin şekilde düşecek”

“Irkçılığa dur diyeceğiz, 
küresel vesayeti kıracağız”
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Osmanlı kırsal mimarisinin ilk 
örneklerinden olan 700 yıllık bu 
özelliklerinden dolayı UNESCO Dün-
ya Mirası Listesi’nde yer alan Cu-
malıkızık’a dünyanın en iyi turizm 
köyleri arasına seçildi. 180’i halen 
kullanılan, bazılarında ise koruma 
ve restorasyon çalışmalarının yapıl-
dığı toplam 270 ev ile Osmanlı dö-
nemi konut dokusunu günümüze 
taşımakta olan Cumalıkızık, 57 üye 
ülke tarafından gösterilen toplam 

136 köy arasından ‘Birleşmiş Mil-
letler En İyi Turizm Köyü Geliştirme 
Programı’na seçildi. 

DÜNÜN MİRASI YARININ EMANETİ 

Cumalıkızık’ı sadece ekonomik 
bir gelir kapısı görmekten ziyade, 
yaşatılması, korunması gereken 
tarihi ve kültürel bir miras olarak 
gördüklerinin altını çizen Başkan 
Oktay Yılmaz, “Cumalıkızık, Yıl-
dırım’ın dünyaya açılan kapısı. 

UNESCO Dünya Mirası listesinde 
yer alan Cumalıkızık, 700 yıllık 
tarihi dokusu ile yılın her mevsimi 
yerli ve yabancı turistlerin uğrak 
yeri. Biz, Cumalıkızık Köyümüzü 
tarihimizin güçlü bir yansıması 
olarak görüyoruz. Yıldırım Bele-
diyesi olarak bu turizm merkezi-
mizin daha iyi duruma gelebilmesi 
için çalışmalarımızı aralıksız sür-
dürmeye devam ediyoruz” dedi. 
(Bülten)

Eğitimler çerçevesinde bin 78 kurs 
açtıklarını aktaran Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürü Serkan Gür, “Bakanlığımızın ai-
lelerimize yönelik başlattığı proje ile Tür-
kiye genelinde 1 milyon aileye ulaşıldı. 
Bursa’da da Aile Okulu projesi ile aileleri-
mize yönelik eğitimlerimiz yoğun bir de-
vam ediyor. Bugüne kadar açtığımız kurs-
larla 47 bin 350 velimize ulaştık. Halk 
Eğitim Merkezlerimiz 17 ilçemizde ça-
lışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Aynı 
zamanda bu alanda eğitim veren eğitici-
lerimize yönelik eğitimlerimiz de devam 
ediyor. Hedefimiz ilimizdeki tüm ailele-
rimize ulaşabilmek. Ailelerimizi eğitim-
lerimize bekliyoruz” dedi. 

8 ANA BAŞLIKTA 44 SAATLİK EĞİTİM 
Toplumun temeli olan aileyi güçlen-

dirmek için Milli Eğitim Bakanlığı tara-
fından başlatılan “Aile Okulu” projesi 
ile 8 ana başlıkta ve 44 saat olarak 
verilen eğitimlerle aile yapısını muhtemel 
risklere karşı daha korunaklı hale getir-
mek hedefleniyor. Aile Okulu projesi, 
velilere, aile içi iletişim, çatışma ve stres 
yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji 
kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal 
duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, 
ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve 

fiziksel aktivitelerden oluşan 8 ana baş-
lıkta eğitimler veriliyor. 

AİLELER, AİLE OKULU’NDA  
ÖĞRENCİ OLDU 
8 ana başlık arasında yer alan ‘çatışma 

ve stres yönetimi’ dersinde aile içinde so-
runlarla başa çıkma gücünün artırılması, 
‘bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı’ 
dersinde hem anne ve babaların hem de 
çocukların sosyal hayatlarını etkilemeden 
gerçek yaşamda güvenli bir şekilde nasıl 
çevrimiçi olabilecekleri, ‘bağımlılıkla mü-
cadele’ dersinde zararlı alışkanlıklarla 
başa çıkabilmek, bedenen ve ruhen sağlıklı 
bir yaşam sürmek için yol gösterilirken 
‘sosyal duygusal beceri gelişimi’ dersinde 
ise verilen bilgilerle çocukların kendi ara-
larındaki ve ebeveynleriyle ilişkisinin de-
rinleştirilmesi ve güçlendirilmesi amaç-
lanıyor. ‘Akran ilişkileri’ ile çocukların 
kendi yaşıtlarıyla iletişimini kolaylaştırmak 
hedeflenirken ‘ahlaki gelişim’ dersi ile 
maneviyatın pekiştirilmesine katkı su-
nuluyor. ‘Sağlıklı beslenme ve fiziksel ak-
tiviteler’ dersi ile daha sağlıklı bir aile ya-
pısına katkı sağlanıyor. (İHA)

Yıldırım Belediyesi, kurduğu kadın koo-
peratifleri ile kadının sosyal ve ekonomik 
hayattaki rolünü güçlendiriyor. 2021 yılından 
bu yana ilçeye 4’ü tarımsal kalkınma 
4’ü ticari olmak üzere 8 kadın 
kooperatifi kazandıran Yıl-
dırım Belediyesi, kadın-
ların başarı hikâyelerini 
yazmalarına öncülük 
ediyor. Yıldırım Belediye 
Başkanı Oktay Yılmaz, 
Yıldırım İlçe Kaymakamı 
Metin Esen ile birlikte ilçede 
aktif faaliyet gösteren kooperatif 
başkanlarıyla Esebey Konağı’nda bir araya 
gelerek kadınların taleplerini dinledi ve önü-
müzdeki yıllarda yapılacak çalışmalar hak-
kında fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda, 
kooperatif üyeleri tek tek söz alarak görüş 
ve düşüncelerini dile getirdi. 

2 YENİ KOOPERATİF MÜJDESİ 
Emeğini ekonomik değere dönüştüren 

kadınları desteklediklerini vurgulayan Yıl-
dırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Ka-
dınlarımızın ekonomik hayattaki rollerinin 
güçlendirilmesi adına kadın kooperatiflerinin 
kurulmasına öncülük ediyoruz. Şu ana 

kadar 4’ü tarımsal, 4’ü ticari olmak üzere 
toplam 8 kadın kooperatifi kurduk. Önü-
müzdeki aylarda biri ticari diğeri tarımsal 
olmak üzere Kaplıkaya ve Fidyekızık Ma-
hallesi’ne 2 yeni kooperatif kazandırıyoruz. 
Şu anda 8 olan kadın kooperatiflerinin sa-
yısını 14’e çıkarıp, 2 adet üst birlik kurmayı 
hedefliyoruz” dedi. 

“BİRLİKTE ÜRETİP, GÜÇLENECEĞİZ” 
Kooperatiflerimizin büyümesi ve geliş-

mesi için de yoğun çaba sarf ettiklerini 
ifade eden Başkan Yılmaz, “Bu çerçevede; 
mekân temininden makine alımına, proje 

hazırlamadan eğitime, üretimden 
pazarlama süreçlerine kadar 

kooperatiflerimize destek 
sağlıyoruz. Kadınları-
mızı ve kooperatifleri-
mizi asla yalnız bırak-
mıyoruz. Bereketi ar-

tırmak istişareden geçi-
yor. Kooperatifçilik bereket 

demek, güçbirliği demek, da-
yanışma demek. Birlikte, bu şehrin 

havasına, suyuna, toprağına sahip çıkacağız. 
Birlikte üretecek, birlikte güçleneceğiz. Ge-
leceğe üreterek ilerleyen tüm kooperatifle-
rimizin; Dünya Kooperatifçilik Günü’nü 
kutluyorum. İnşallah oluşturacağımız yeni 
pazar alanı ile birlikte de kadınlarımızın 
ürettiği el emeği göz nuru ürünler tüm 
dünyaya açılacak” diye konuştu. Yıldırım 
İlçe Kaymakamı Metin Esen ise ilçeye kat-
kılarından dolayı Yıldırım Belediye Başkanı 
Oktay Yılmaz’a teşekkür etti ve tüm koo-
peratif başkanlarının ve üyelerinin koope-
ratifçilik gününü kutladı. (İHA)

Cumalıkızık, BM 
Dünya Turizm 

Örgütü (UNTWO) 
tarafından ‘2022 Yılı 

Dünyanın En iyi 
Turizm Geliştirme 
Köyü’ programına 

seçildi.

Emekli olduktan sonra tarihi 
Tahtakale Semti’nde bakır kolek-
siyonculuğuna başlayan Mehmet 
Ali Bozkurt, açtığı dükkanı Türki-
ye’nin her bölgesinden topladığı 
bakır eşyalarla doldurdu. İşyerinde 
bakırdan her biri 100 ila 500 
yıl arasında geçmişi bulunan 
yüzlerce eşya mevcut, Bozkurt, 
bu ürünleri meraklılarına hurda 
bakır fiyatına satıyor. Bu işin 

meraklıları da ürünleri ala-
rak evlerinde sergiliyor. 

Dükkanda yüzlerce yıl-
lık her türlü bakır 
ürünü bulmak 
mümkün. Her biri 
geçmişin izleri taşı-
yan bakır ürünlerini 
3 yılda topladığını 
ifade eden Mehmet 
Ali Bozkurt, “Türki-

ye’de kullanılan her türlü bakır eşya 
bende bulunur. Bu bakır ürünlerinin 
her birinin 100 ila 500 yıllık geçmişi 
vardır. Bu ürünlerden yüzlerce çeşit 
var. Topladığım bu ürünleri meraklı-
larına bakır hurda fiyatına kilo hesabı 
tartıp satıyorum. Herkes bu ürünler-
den alabiliyor. Her bölgenin kendisine 
has bakır ürünü var. Ben onları burada 
sergileyip satışını yapıyorum” dedi. 

(İHA)

Bakır koleksiyoncusu geçmişe götürüyor
Bursa’da emekli 

vatandaş her biri 
yüzlerce yıllık bakırları 
toplayarak dükkanında 
sergiliyor. Mehmet Ali 

Bozkurt, talep edenlere 
de hurda fiyatından  

kilo bazında  
satış yapıyor.

Kadınlar üretiyor 
Yıldırım kazanıyor
Yıldırım Belediye Başkanı 
Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe 
Kaymakamı Metin Esen ile 
birlikte Esebey Kadın 
Kooperatifi’ni ziyaret edip 
ilçedeki kooperatif 
başkanlarıyla buluştu.

Aile Okulu projesi doğrultusunda 
Bursa’da yürütülen çalışmalar 
tüm hızıyla devam ediyor. Halk 
Eğitim Merkezleri aracılığıyla 
velilere yönelik verilen eğitimlerle 
Bursa’da 47 bin 350 kişiye ulaşıldı.

Bursa’da “Aile Okulu” 
47 bin 350 kişiye ulaştı

Hayat çalışanları 
hünerlerini 
sergiledi

Özel Hayat Hastanesi çalışanlarının 
yaptığı ebru, çini süsleme ve el sanatları 
eserlerinden oluşan sergi açıldı. 

Hayat Hastanesi, dikkat çeken 
faaliyet ve organizasyonlarına bir ye-
nisini daha ekledi. Hayat Hastanesi 
çalışanları tarafından yıl içinde atölye 
çalışmaları çerçevesinde yapılan ebru, 
çini süsleme ve el sanatları eserleri 
görücüye çıktı. Hastaneye gelenler 
tarafından yoğun ilgi gösterilen ve 
sergilenen çalışmaların satın alına-
bildiği sergiden elde edilecek gelir ise 
Türkiye Hayat Sağlık Vakfı’nca burs 
verilen tıp fakültesi öğrencilerinin 
desteklenmesinde kullanılacak. Sergi 
hakkında açıklamalarda bulunan Ha-
yat Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih 
Özkul, “Sosyal faaliyetlerimiz doğrul-
tusunda çalışanlarımızı iş stresinden 
uzaklaştırmak ve sosyalleşmelerine 
katkı sağlamak için yürüttüğümüz 
projelerinden birisinin çok önemli 
çıktılarına tanıklık ediyoruz. Atölye-
lerde ebru ve çini süsleme sanatlarında 
hünerlerini gösteren çalışanlarımızın 
çalışmalarını sergiliyoruz. Biz bu ça-
lışmaların evlerin ve ofislerin duvar-
larını süslemesini de arzu ediyorduk. 
Bu nedenle cüzi bir ücretle isteyenler 
çalışmaları alabiliyor. Buradan elde 
edilecek gelir ise Türkiye Hayat Sağlık 
Vakfı tarafından burs verilen tıp öğ-
rencilerine gidecek” dedi. (İHA)

Avni Anıl,  
eserleriyle anıldı

Büyükşehir Belediyesi, Bursa 
Dostlar Gezeği işbirliğiyle düzen-
lediği konserde, 2008 yılında ya-
şamını yitiren ünlü bestekar Avni 
Anıl eserleriyle anıldı. 

Büyükşehir Belediyesi ve Bursa 
Dostlar Gezeği tadından düzen-
lenen konser, Tayyare Kültür Mer-
kezinde yapıldı. Vatandaşların yo-
ğun ilgi gösterdiği konserde mer-
hum bestekar Avni Anıl’ın unu-
tulmaz eserleri hep bir ağızdan 
seslendirildi. Şefliğini Salih Taş-
kın’ın üstlendiği konserin ikinci 
bölümünde sahne alan konuk Sa-
natçılar Melihat Gülses ve Elif Gü-
reşçi, Bursalıları müzik dolu bir 
akşam yaşattı. Konserin sonunda 
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili 
Fethi Yıldız, konuk sanatçılara 
çiçek takdim etti. (İHA)

Merinos AKKM’de 
Özbek melodileri

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Orkestra Şube Müdürlüğü Bando 
Takımı tarafından organize edilen 
bando konserinde, Özbekistan Gü-
listan Vilayeti Müzik Akademisi, 
Bursalıları Özbek melodileri ile 
buluşturdu. 

Atatürk Kongre ve Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen konseri 
şef Mahmut Gökhan Okumuş yö-
netti. Konserin ikinci yarısında 
sahne alan Özbekistan Gülistan 
Vilayeti Müzik Topluluğu, Bursalı 
müzikseverler için “Prelyudiya”, 
“Inprovizatsiya”, “Bu Aşk Böyle 
Bitemez” ve “New York” gibi eserleri 
seslendirdi. Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız’ın 
da katıldığı konser sonunda Öz-
bekistan Gülistan Vilayeti Müzik 
Akademisi ve orkestra şefi sanat-
severler tarafından uzun süre al-
kışlandı. (İHA)
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Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

16/3

14/4

10/1

15/4
14/5

11/5

14/-2

12/5

10/0
9/-1

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:45
08:16
13:07
15:28
17:48
19:14

BURSA
PERŞEMBE

16/3

CUMARTESİ

14/4

CUMA

15/6

11/6 İMSAK İYE

Bursa’da apart otellere ger-
çekleştirilen denetimde ceza 
yağdı. Osmangazi bölgesinde 
yer alan 49 adet apart otele 
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 
denetim gerçekleştirdi. Yapılan 
denetimlerde 3 tesise çalışan 
sistemine kayıt yapmamaktan 
4 bin 684 lira, 1 tesise konak-
layan sistemine kayıt yapma-
maktan toplam 13 bin 391 lira 
cezai işlem uygulandı. 1 tesise 
de konaklayan sistemine kayıt 
yapmamaktan ikinci kez işlem 
yapıldığından dolayı mühürle-
me işlemi yapılmak üzere ilgili 
belediye başkanlığına bildirildi. 
Toplamda 5 iş yerine ise 18 bin 
75 lira idari para cezası uygu-
landı. (İHA)

Osmangazi’deki olay, 30 Kasım günü 
saat 18.30 sıralarında Fevzi Çakmak 
Caddesi’nde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, Yıldırım 
Siteler Mahallesi ile Heykel 
arasında sefer yapan 
28/A halk otobüsüne 
binen Meltem Gümüş, 
indiği durakta cebine 
koyduğu cep telefonu-
nun olmadığını fark edin-
ce, durumu polis ekiplerine 
bildirdi. İhbar üzerine harekete 
geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesi-
cilik Büro Amirliği ekipleri, otobüsün 

güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye 
aldı. Yapılan inceleme sonucu Meltem 

Gümüş’ün montunun cebindeki 
cep telefonunu ‘hırsızlık’ 

ve ‘yankesicilik’ suçla-
rından 35 ayrı kaydı 
bulunan Özlem 
K.’nin aldığı tespit 
edildi. Ekipler, şüp-
heli kadını önceki gün 

evine düzenlediği bas-
kınla gözaltına aldı. Em-

niyetteki işlemlerinin ardın-
dan dün adliyeye sevk edilen Özlem 

K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

Bursa’da ‘su arıtma cihazlarına 
bakım yapacağız’ diyerek evlere giren 
ve cep telefonu çalan hırsızlar yakayı 
ele verdi. 

Bursa’da hırsızlar su arıtma cihazı 
filtresi değiştirme bahanesiyle evlere 
giderek cep telefonu ile arıtma cihaz-
larının malzemelerini çaldı. Ev sa-
hipleri durumu fark ederek polis ekip-
lerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine 
harekete geçen Asayiş Şube Müdür-
lüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 
şüphelilerin 15 adet suç kaydı bulunan 
38 yaşındaki V.Y. ve 32 adet suç kaydı 
bulunan 27 yaşındaki M.S.E. olduğunu 
tespit etti. Ekipler, şüphelileri kısa 

sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şa-
hısların 2 adet cep telefonu ve arıtma 
cihazına ait piyasa değeri 5 bin liralık 
malzeme çaldığı tespit edildi. Asayişte 
işlemleri tamamlanan iki şüpheli ad-
liyeye sevk edildi. (İHA)

Osmangazi’deki olay, Nalbantoğlu 
Mahallesi Tarihi Kapalı Çarşı’da meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. (45) 
Kuyumcular Çarşısı’na giderek üç ku-
yumcu dükkanına 4 tane altın görü-
nümlü sahte zinciri toplam 13 bin TL’ye 
sattı. Bir süre geçtikten sonra kuyum-
cular zincirlerin sahte olduğunu fark 
etmesi üzerine polis merkezine giderek 
müracaatta bulundu. Şikayet üzerine 
harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü 
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amir-
liği ekipleri, şüpheli M.A.’yı başka bir 

kuyumcuya sahte zincir satmak üze-
reyken kıskıvrak yakalandı. Kadının, 
her kuyumcuya ise başka kılıkta girerek 
tanınmamaya çalıştığı öğrenildi. M.A.’nın 
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde işlemleri 
sürüyor. (İHA)

Bursa’da bir şahıs tartıştığı ar-
kadaşını önce darp etti, ardından 
yanında bulundurduğu tabancayla 
vurdu. Yaralı adam olay yerine gelen 
ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Yıldırım’da meydana gelen olay-
da,  iddiaya göre Bülent Ü., İncirli 
Caddesi üzerinde oturduğu S.K ile 
sözlü tartışmaya başladı. Alkollü 
tartışmanın kısa sürede büyümesiyle 
S.K, Bülent Ü.’yü darp etmeye baş-
ladı. Arkadaşı S.K. bununla da ye-
tinmeyip Bülent U.’yu yanında ta-
şıdığı tabancayla bacağından vurdu. 
Kanlar içinde kalan Bülent Ü.’nün 
yardımına önce mahalle sakinleri 
ardından 112 ve polis ekipleri yetişti. 
İhbar üzerine olay yerine gelen polis 
ekipleri; çevrede güvenlik önlemi 
alırken, sağlık görevlileri yaralıyı 
yaptığı ilk müdahalenin ardından 
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne götürdü. Aynı bölge 
üzerinde sık sık olay yaşandığını ve 
alkollü şahısların problem çıkarttığını 
belirten mahalleli, çevrede güvenlik 
tedbirinin arttırılmasını talep etti. 
Öte yandan, polis ekipleri, arkadaşını 
yaralayan şüphelinin yakalanması 
için çalışma başlattı. (İHA)

Osmangazi’deki yangın, henüz 
bilinmeyen bir sebeple Yahşibey 
Mahallesi, 9. Alan sokaktaki 3 katlı 
kullanılmayan bir binada meydana 
geldi. Durumu gören mahalleli yan-
gının kendi bulundukları binalara 
sıçramasından korkup sokağa dö-
külürken, durum 112 Acil Çağrı 
Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine 
olay yerine çok sayıda polis, itfaiye 
ve sağlık ekibi sevk edildi. 
Polis ekipleri 
çevre-

de güvenlik önlemi alırken, 
itfaiye ekipleri yangına hızla 
müdahale etmeye başladı. 
Yangını gören bir vatandaş 
ise arkadaşı olan Pınar 
Ateş’in (38) içeride oldu-
ğunu söyledi. İhbar üze-
rine kapıyı kıran ve merdivenle içe-
riye dalan itfaiye erleri, Ateş’in bir 
odada alevlerden kaçmaya çalıştığını 

gördü. Zamanla yarışan ekipler 
mahsur kalan kadını kur-

tarmayı başardı. Yangın 
ile ilgili bilgi veren 

Murat Ç., “Yangı-
nın olduğunu 

gördüm. Koşa-
rak olay yeri-

ne geldim, 
i ç e r i d e 

arkada-

şım olduğunu söyledim. Çok şükür 
durumu iyi” ifadelerini kullandı. 
Öte yandan, polis olayla ilgili tah-
kikat başlatırken, 3 katlı bina kul-
lanılamaz hale geldi. Sağlık görev-
lilerine teslim edilen 38 yaşındaki 
kadının ise hayati tehlikesinin bu-
lunmadığı öğrenilirken, kontrol 
amaçlı Çekirge Devlet Hastanesine 
sevk edildi.  

(İHA)

Alevler arasında 
zamanla yarış! 
Alevler arasında 
zamanla yarış! 
Bursa’da 3 katlı bir 
apartmanda henüz 
bilinmeyen bir 
nedenle yangın 
çıktı. Olay yerine 
gelen itfaiye 
ekipleri içeride 
mahsur kalan 
kadını kurtarmak 
için zamanla yarıştı. 
O anlar kameraya 
yansırken, mahsur 
kalan 38 yaşındaki 
kadın yangından 
zarar görmeden 
kurtarıldı.

Sahte zincir satan şüpheli 
kıskıvrak yakalandı

Suç makinası yakayı 
ele verdi

Bakım diye girdikleri iki evi soydular

Bursa’da kuyumculara sahte zincir 
satarak sırra kadem basan şüpheli 
kadın, 4’üncü dolandırıcılığını 
yaptığı sırada polis ekipleri 
tarafından kıskıvrak yakalandı. 
Şüphelinin, her kuyumcuya ise 
başka kılıkta girerek 
tanınmamaya çalıştığı öğrenildi.

Bursa’da halk otobüsündeki 
cep telefonu hırsızlığı 
güvenlik kamerasına saniye 
saniye yansıdı. ‘Hırsızlık’ ve 
‘yankesicilik’ suçlarından  
35 ayrı kaydı bulunan 
şüpheli kadın, adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı.

Meyve yüklü 
kamyon  
dereye uçtu:  
1 ölü

Meyve yüklü 
kamyon  
dereye uçtu:  
1 ölü

İzmir-Bursa Karayolunda direksiyon 
hakimiyetini kaybeden kamyon dereye uçtu. 
Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. 

Edinilen bilgiye göre; Balıkesir istika-
metinden Bursa yönüne seyreden Kenan 
Uluğ idaresindeki 35 ZV 2087 plakalı kamyon 
Karacabey ilçesi Uluabat Mahallesi’nde henüz 
bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimi-
yetini kaybetti. Uluabat Köprüsü üzerinden 
geçerken bariyerlere çarpan meyve yüklü 
kamyon, bariyerlerin kopmasıyla dereye 

uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 
durumu ekiplere bildirdi. Uzun uğraşlar so-
nucu kamyon sürücüsü Kenan Uluğ sıkıştığı 
yerden çıkarılırken, hayatını kaybettiği be-
lirlendi. Hayatını kaybeden sürücü Kenan 
Uluğ’un cansız bedeni Karacabey Devlet 
Hastanesi morguna kaldırıldı. İzmir-Balı-
kesir-Bursa Karayolunda kazanın olduğu 
bölgede çevreye saçılan meyveler ve kamyon 
çekiciler yardımıyla kaldırılırken, yolda bir 
süreliğine trafikte aksamalar yaşandı. (İHA)

Önce darp etti 
ardından 
silahla vurdu

Gürsu’da geceyi 
alevler aydınlattı

Gürsu’da metruk binada çıkan 
yangın gece aydınlattı. 3 katlı bina 
kullanılmaz hale gelirken, itfaiye 
ekiplerinin kısa sürede müdaha-
lesiyle alevler yandaki binalara 
sıçramadan söndürüldü. 

Gürsu’da  3 katlı metruk bina-
dan yükselen alevler, mahalle sa-
kinlerinin korkuttu. Yangını gören 
vatandaşlar durumu polis, itfaiye 
ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye 
ekipleri kısa sürede yangını kontrol 
altına aldı. Çıkan yangından etki-
lenen olmazken alevler geceyi ay-
dınlattı. Bina kullanılmaz hale ge-
lirken, alevler diğer binalara sıç-
ramadan söndürüldü. (AA)

Apart otellere 
ceza yağdı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 
himayesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi 
ortaklığında, ‘Türk Dünyası Yeni Nesil Med-
ya Çalıştayı’ Merinos Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde düzenledi. Çalıştaya 
video konferans ile katılan Cumhurbaş-
kanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin 
Altun, “Türkiye başta olmak üzere, Türk 
dünyasında yer alan ülkeler dezenformasyon 
gibi yıkıcı faaliyetlere en fazla maruz kalan 
ülkeler arasında ilk sırada geliyor. Dezen-
formasyonun dijital mecralarda hızla yay-
gınlaşması tüm toplumları tehdit ediyor. 
Bunun farkında olarak ortak vizyon, misyon 
ortak dil ve davamız etrafında kenetlenerek 
yeni dijital çağın imkanlarını kullanmak 
ve tehditleri ile mücadele edebilmek için 
güçlü işbirlikleri geliştirmemiz önem arz 
ediyor. Biz de Türk dünyası ile medya ve 
iletişim alanında işbirliklerini güçlendirecek 
çalışmalar yapıyoruz. Türkiye olarak kamu 
diplomasisinden halkla ilişkilere, dezen-
formasyonla mücadeleden kriz yönetime 
çok geniş ve güçlü bir iletişim modeline sa-
hibiz. Biz Türkiye iletişim modelini kardeş 
ülkelere taşıyabileceğimizi düşünüyoruz. 
Ortak amaçlar etrafında, ortak tutum ve 
söylem ile birlik olmalıyız. Dezenformasyon 
başta olmak üzere yeni nesil ve medyadaki 
tehlikelere karşı birlikte mücadele etmeliyiz. 
Ortak söylem ile kardeşliğimizi pekiştirmeli, 
tarihsel kodlarımızdan aldığımız güçle mü-
cadelede işbirliğini öne çıkartmalıyız. Ulus-
lararası tüm tehditlere karşı birlikte hareket 
edip daha adil bir dünyanın mümkün ol-
duğunu göstermeliyiz” dedi. Türk dünya-
sında karşılıklı güven ortamının pekiştiril-
mesinin güvenli yarınlara yürümede önemli 
rol oynayacağını dile getiren Altun, “Dijital 
medyayı silah olarak kullanan çevreler karşı 
ortak eylem planı çerçevesinde bilgi ve tek-
nolojileri birleştirerek, tecrübeleri paylaşarak 
tehditleri birlikte bertaraf etmeliyiz. Türk 
dünyasının tarihi ve kültürel birikimden 
faydalanarak önümüzdeki engelleri aşaca-
ğımıza inancımız tamdır. Türk Devletleri 
Teşkilatımızın uluslararası mecrada görü-
nürlüğünü arttırmamız için de dayanış-
mamızı güçlendirmeliyiz. Böylelikle de ge-
leceği birlikte inşa etmeliyiz. Türk Dünyası 
Yeni Medya Çalıştayı’nı çok değerli bir adım 
olarak görüyorum. Ortak medeniyetimiz, 
coğrafyamız, dilimiz ve geleceğimiz için bu 
tür buluşmaları arttırmalıyız” dedi. 

‘’ORTAK PLATFORMLAR  
KURMALIYIZ’’ 
“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-

doğan’ın altını çizerek belirttiği gibi tüm 
paydaşlarla birlikte insan odaklı ortak stra-
tejik planlar oluşturmalı, dijital dönüşümün 
yol haritasını birlikte belirlemeliyiz” diyerek 
sözlerini sürdüren Altun, “Aynı amaç doğ-
rultusunda daha sık istişarelerde bulunmalı, 
medya ve iletişim alanında işbirliği güç-
lendirilmesini hedefleyen çalışmalara birlikte 
imza atmalıyız. İyiliği ve hakikati hedef 
alan yalan haber ve dezenformasyona karşı 
mücadelede Türk devletleri ile müşterek 
hareket edecek, ortak platformlar kurma-
lıyız. Biz Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı olarak medya, iletişim ve en-
formasyon alanında atılacak her adıma so-
nuna kadar destek vermeye hazırız” şeklinde 
konuştu. Küresel dezenformasyon ve dijital 
teröre karşı atılacak her önleme katkı sağ-
layacaklarının altını çizen Altun, ‘’Türkiye 
iletişim modelini Türk paydaşlarımızla mü-
zakere edip, paylaşıp, yeni bir süreci inşa 
edebileceğimize inanıyorum. Medyadaki 
İslamofobik, İslam karşıtlarına karşı da ka-
lemlerimizi ve yüreklerimizi birleştirebile-
ceğimize inanıyorum. Müslümanlara yönelik 
ırkçılık ve ayrımcılığı normalleştirmeye ça-
lışanları yalnızlaştırıp, ayrımcılık, önyargı 
ve nefreti sinsice yaygınlaştırmaya çalışanlara 
karşı ortak stratejiler geliştirirken, bu alanda 
güç birliği yaparak küresel düzeyde bir mü-
cadele ortaya koymalıyız. Irkçılığa dur di-
yeceğiz, küresel vesayeti kıracağız. Kurumsal 
kapasitelerimizi geliştireceğiz. Bölgemizde 
ve dünyada itibarımızı en üst seviyeye ta-
şıyacağız. Dayatılanı değil, doğru olanı hay-
kıracağız. Adalet, barış ve huzuru tüm dün-
yaya yayacağız” diye konuştu. Merinos Ata-
türk Kongre ve Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen çalıştayda konuşan Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, 
“Bilindiği gibi Bursa’mız 2022 Türk Dünyası 
Kültür Başkenti’dir. Her ne kadar bu payeyi 
Azerbaycan’ın Şuşa şehrine devretsek de 
Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa olarak, 
gönül coğrafyamıza hitap eden etkinlikle-
rimizi sürdürüyoruz. Bugün gerçekleştir-
diğimiz bu çalıştay da Türk Dünyası Kültür 
Başkenti çerçevesinde planladığımız bir ça-
lışmadır” dedi. İletişimin kadim bir kavram 
olduğunu belirten Aktaş, “Duygunun, dü-
şüncenin, haberin, bilginin, her türlü yolla 

anlatılma ve anlaşılma çabasına iletişim 
deriz. Hepimizi yakından ilgilendiriyor. 
Çünkü hepimiz her gün, her saat, her 
dakika; televizyon, sinema, dergi, gazete, 
kitap, internet yayını gibi kitle iletişim araç-
larının tabiri caizse üstümüze boca ettiği, 
bir dünya bilgi-haber bombardımanının al-
tında yaşıyoruz. Bizim çocukluğumuz, gen-
çliğimiz birçok haberin veya bilginin birkaç 
gün sonra bize ulaştığı bir zaman diliminde 
geçti. Teknolojik imkanların çok hızlı gelişimi 
sayesinde bugün, bilginin tedavülde kalma 
süresi bir ‘an’lıktır. Son yıllarda hayatımıza 
giren ‘dijital medya’ sayesinde 7’den 70’e 
herkes interaktif oldu. Evet dijital medya 
uzakları yakın ediyor, dijital medya yeni 
arkadaşlıklar kurmamızı sağlıyor, dijital 
medya ürünümüzün, değerlerimizin tanın-
masına katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı. 

‘’TEHDİTLERE KARŞI ORTAK BİR  
MÜCADELE VERMELİYİZ’’ 
Aktaş, tehditlere karşı ortak bir müca-

dele verilmesinin altını çizerek, “Dolayısıyla; 
insan haklarından ulusal güvenliğe, dijital 
zorbalıktan nefret söylemlerine, terörizm 
propagandasından sistematik dezenfor-
masyon hareketlerine, algoritma diktatör-
lüğünden dijital faşizme kadar yeni medya 
teknolojileri üzerinden maruz kaldığımız 
tehditlere karşı ortak bir mücadele ver-
memiz gerekiyor. işte tam da bu tehditlerle 
mücadele için İletişim Başkanlığımızca de-
zenformasyonla mücadele merkezi kuruldu. 
Ülkemize, kurumlarımıza, vatandaşlarımıza 
karşı yürütülen sistematik dezenformasyon 
kampanyalarına karşı hızlı bir doğrulama 
ve etkin bir bilgilendirme aracı olarak faa-
liyetlerini sürdürmektedir. Evet; günümüz 
dünyasında her ne kadar yazılı, görsel ve 
işitsel iletişim araçları varlığını sürdürse 
de, yeni nesil medya olarak tanımlanan, 
yani dijital teknolojiyi kullanan medya 
artık vazgeçemediklerimiz arasındadır. 
Yeni nesil medyanın gücünü doğru ve etkin 
bir şekilde kullanmak çok önemlidir. Kişi-
lerin, kurum ve kuruluşların bu konuda 
yapabileceği çok şey var. Çıkarılan dezen-
formasyon yasası da bilgi kirliliğini ve pro-
vokasyonu önleme adına çok önemli bir 
adım oldu. Kimileri bunu sansürmüş gibi 
çarpıtsa da aslında bunları söyleyenler göl-
gelerin ardına saklanıp ülkemizin huzurunu, 
gelişimini, büyümesini ve kalkınmasını 
hazmedemeyenlerdir” dedi. 

‘’BURSA TÜRKİYE’NİN  
İKİNCİ ‘BAB-I ALİ’Sİ’’  
Bursa basınını, İstanbul basınından 

sonra Türkiye’nin ikinci ‘bâb-ı âli’si olarak 
adlandıran Başkan Aktaş, “Türk basın tarihi 
içinde Bursa’nın müstesna bir yeri var. 
Anadolu’nun ikinci matbaası 1860 yılında 
Bursa’da devlet eliyle kurulmuştur. Tabii o 
günlerden bu günlere uzanan süreçte çok 
yol kat edildi. Bir yandan yayıncılık faaliyetleri 
zenginleşirken bir yandan da teknolojik 
gelişmelerle Bursa’nın basın hayatı dona-
nımsal anlamda güçlendi. Kısacası yerel 
medyamız, Bursa’mız için büyük bir şans. 
Şu anda Bursa’da; günlük, haftalık, 15 
günlük ve aylık aralıklarla yayınlanan 46 
gazete faaliyet gösteriyor. 7 dergi yayın ha-
yatını devam ettiriyor. 7 adet televizyon 
kanalı, 31 radyo istasyonumuz var. Bunların 
yanında internet üzerinden yayın yapan 
kuruluşlar var. 3 haber ajansı ve basın 
meslek örgütleri ile Bursa bugün de ülke-
mizin en güçlü basın camiasına sahip şeh-
ridir” diye konuştu. 

‘’ÖNCE ÖN YARGILARI KIRMALIYIZ’’ 
Başkan Aktaş sözlerini şöyle tamamladı: 

“Yeni dijital çağda medyanın her alanında 
üretilen nefret söyleminin toplumsal an-
lamda karşılığı olan, kanıksanmış bir ze-
mininin var olmaya başladığına şahitlik 
ediyoruz. Bu sadece ülkemizin sorunu değil 
artık tüm dünyayı saran küresel bir sorundur. 
Bu sorunla mücadele etmek elzemdir. Türk 
devletleri olarak nefret söylemi ve ırkçılığa 
karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Ortak 
platformlar kurarak, ortak söylem ve ortak 
eylem geliştirip, birlikte hareket etmeliyiz. 
Önce ön yargıları kırmalıyız, sonra tehdit 
diline karşı stratejik aklı devreye sokmalıyız. 
Biz buna hazırız, üzerimize düşeni yapacağız. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak böyle 
bir organizasyonla iletişim alanına kurumsal 
katkımızı sunma çabasındayız. Tabii, çalış-
tayımızda masaya yatırılacak olan konu sa-
dece ‘medyada dezenformasyon, manipü-
lasyon ve nefret söylemi’ değil. Aynı zamanda 
dijital medyanın geleceği ve internet gaze-
teciliği de bu çalıştayın gündeminde. Bu 
çalıştayda ele alınan konuların, paylaşılacak 
bilgi, birikim ve tecrübenin medya alanında 
faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlara 
ilham olacağı inancındayım.” Çalıştay, farklı 
konuşmacıların misafir olduğu oturumlarla 
devam etti.

Bursa’da bulantı, kusma şi-
kayeti ile hastaneye giden 14 
yaşındaki Beyza Baltıc, böbre-
ğinden 9 santimetre çapında 
kitle olduğunu öğrenince şaşkına 
döndü. Kapalı yöntemle ameliyat 
edilen Beyza Baltıc, böbreği zarar 
görmeden sağlığına kavuştu. 

Bursa’da yaşanan şaşkınlık 
veren olay, 14 yaşındaki Baltıc’ın 
ailesi tarafından hastaneye kal-
dırılmasıyla ortaya çıktı. Kusma 
ve bulantı sebebiyle hastaneye 
yatan Beyza Baltıc, yapılan in-
celemeler sonucu böbreğinde 
büyük bir kitlenin olduğu ortaya 
çıktı. Acil ameliyata alınan Beyza 
Baltıc, böbreğini kaybetmeden 
sağlığına kavuştu. Kapalı yön-
temle hiçbir kesi olmadan yapı-
lan ameliyatla çıkan kitlenin 9 
santimetre çapında olduğu tespit 
edildi. Nadir yaşanan olay so-
nucu kendilerinin de inanama-
dığı belirten Medicana Bursa 
Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. 
Dr. Ahmet Şahan, “14yaşındaki 
hastamızın böbreğinde nadir gö-
rülen 9 santimetre çap büyük-
lüğünde bir kitle tespit ettik. 
Hastanın normal şartlarda böb-
reğinin tamamının alınması ge-
rekiyordu. Biz böbreğinin koru-
yarak, kapalı yöntemle çıkardık. 
Kısa sürede iyileşen hastamızı 
da taburcu ediyoruz” diye ko-
nuştu. (İHA)

“Irkçılığa dur diyeceğiz, küresel 
vesayeti kıracağız”Bursa’da düzenlenen 

‘Türk Dünyası Yeni Nesil 
Medya Çalıştayı’na video 
konferans ile katılan 
Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanı Fahrettin 
Altun, “Irkçılığa dur 
diyeceğiz, küresel vesayeti 
kıracağız. Kurumsal 
kapasitelerimizi 
geliştireceğiz. Bölgemizde 
ve dünyada itibarımızı  
en üst seviyeye 
taşıyacağız’’ dedi.

Nilüfer ‘Çok Yüksek İnsani Gelişme’de 9. sırada

İnsani Gelişme Vakfı’nın (İNGEV), insani 
gelişmeyi desteklemek üzere 2016 yılından bu 
yana hazırladığı İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler 
2021 (İGE-İ) raporu sonuçlandı. Yeşil bölge 
olarak adlandırılan Çok Yüksek İnsani Gelişme 
kategorisinde bu yıl da, hizmet anlayışı ve 
projeleri sayesinde Bursa’dan sadece Nilüfer 
Belediyesi yer aldı. Nilüfer Belediyesi, Yönetişim 
ve saydamlık, sosyal çevreye, ekonomik durum, 
eğitim, sağlık, sosyal hayat, çevresel performans, 
ulaşım ve erişilebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitliği 
alt endekslerinin yanı sıra üç ana endeks, 81 

gösterge, 121 değişken ve ‘Gizli vatandaş’ ça-
lışması ile belediyelere yapılan 3 bin 800’ün 
üzerinde başvurunun sonuçlarından oluşan 
İGE-İ raporunda, 2016’dan bu yana olduğu gibi 
yine ilk 10 belediye içinde kendine yer buldu. 
32 şehirden nüfusu 150 bin üzerinde olan ilçe 
belediyeleri ile üç büyük ilin bütün ilçelerinden 
toplam 160 yerel yönetimin değerlendirmeye 
alındığı İGE-İ 2021 raporunun sonuçları, İNGEV 
tarafından çevrimiçi gerçekleştirilen ödül töre-
ninde açıklandı. Nilüfer Belediyesi, toplam 40 
belediyenin seçildiği Yeşil Bölge olan “Çok 
Yüksek İnsani Gelişme” kategorisinde Kadıköy, 
Çankaya, Beşiktaş, Şişli, Bakırköy, Üsküdar, 
Karşıyaka ve Maltepe belediyelerinin ardından 
9. sırada yer aldı. İNGEV Başkanı Vural Çakır’ın 
açılış konuşmasıyla başlayan ödül töreninde, 
Çok Yüksek İnsani Gelişme kategorisinde yer 
alan ilk 10 belediye başkanına da söz verildi. 
İGE-İ endeksinin bir yıllık yoğun, kaliteli ve ob-
jektif çalışmalar sonucu oluşturulduğuna dikkat 

çeken Vural Çakır, temel misyonlarının insani 
gelişmenin savunuculuğunu yapmak, araştırma 
bazlı sosyal politikalar önermek ve uygulama 
programlarıyla yerel yönetimlere fiilen destek 
vermek olduğunu belirtti. İnsani gelişmenin, 
yerelden yaygınlaşacağını vurgulayan Çakır, ilçe 
belediyelerindeki aktivitelerin bu noktada önemli 
rolü olduğunun altını çizdi. İGE-İ araştırmasının 
akademik koordinatörü Prof. Dr. Murat Şeker 
de, raporun hazırlanmasında uygulanan veri 
seti hakkında detaylı bilgi verdi. Birleşmiş Mil-
letler’in bütün ülkeleri içine alan insani gelişme 
endeksi göstergelerini dikkate alarak, bunu 
mikro ölçeğe indirgediklerini belirten Şeker, 17 
maddelik sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla 
da ilişkilendirdiklerini ifade etti. Bu yılki analizlere 
bakıldığında ilçe düzeyindeki insani gelişmenin 
önünde sosyal çevreye, çevresel performans ve 
ekonomik durum alanları olmak üzere üç ana 
engelin dikkat çektiğini söyleyen Prof. Dr. Şeker, 
insani gelişmenin gerçekleşebilmesi ve iyileş-

melerin yaşanması için yerel yönetimlere her 
zamankinden daha fazla sorumluluk düştüğünü 
sözlerine ekledi. Çevrimiçi ödül töreninde söz 
alan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem 
de, İGE-İ raporuyla yerel yönetimlerin, artı ve 
eksi yönleriyle yüzleşme imkanı bulduklarını 
söyledi. Başkan Erdem, “Gizli vatandaş çalışması 
ile belirlendiği için güvenilirliğinden kuşku duy-
madığımız bu sıralamada Nilüfer Belediyesi, 
bu yıl Çok Yüksek İnsani Gelişme listesinde 9. 
sırada yer alıyor. Nilüfer Belediyesi olarak bele-
diyecilik anlayışımız, yönetişim ve şeffaflık, 
sosyal belediyecilik, halk sağlığı, çevre sağlığı 
gibi konularda tavrımız değişmiyor. Yeni nesil 
belediyecilik anlayışımızdan taviz vermiyoruz” 
dedi. Çocuk ve gençlerin hayata hazırlanmasında 
fırsat eşitliği sağlama yönünde çaba sarf ettiklerini 
belirten Başkan Turgay Erdem, “ Zamanın ru-
hunu yakalamak ve çocuklarımızı bu çağın ge-
rektirdiği donanımlarla hayata hazırlamak için 
çabalıyoruz. Bu anlayışla da devam edeceğiz. 
Bugün Nilüfer Bursa’da nüfusu en hızlı artan 
ilçedir ve en çok da kent içinden diğer ilçelerden 
nüfus alır. Yani Bursa’da herkesin yaşamak 
istediği yer Nilüfer’dir. Bunu sağlamak kolay 
olmadı. Ben bu kente emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Ödül tö-
reninde, Yeşil Bölge’de yer alan ilk 10 belediye 
başkanı ile alt bölgelerden Yeşil Bölge’ye sıçrama 
yapan belediye başkanları da çalışmaları hakkında 
bilgiler paylaştı. (İHA)

Nilüfer Belediyesi, İnsani 
Gelişme Vakfı’nın (İNGEV) 9 
alt endekste yapılan 
araştırmalar sonucu belirlediği 
İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler 
2021 sıralamasında, bu yıl da 
ilk 10 içinde yer aldı. 160 ilçe 
belediyesinin değerlendirildiği 
araştırmada Nilüfer 
Belediyesi, ‘Yeşil Bölge’de yer 
alan ‘Çok Yüksek İnsani 
Gelişme’ kategorisinde bu yıl 
9. sırada yer aldı.

Yenişehir’de  
61 kırsal mahallede 
çalışmalar  
devam ediyor

Yenişehir’e bağlı 61 kırsal ma-
hallede alt yapıdan üst yapıya 
birçok alanda çalışmalar devam 
ediyor. 

Yenişehir Belediye Başkanı 
Davut Aydın, ilçeye bağlı kırsal 
mahallelerde yapılan çalışmaları 
yerinde inceleyerek ve vatandaş-
ları dinliyor. Son olarak, Fethiye, 
Eğerce, Terziler köylerini ziyaret 
eden Yenişehir Belediye Başkanı 
Davut Aydın, “ Fethiye mahalle-
mizde meydan park çevre dü-
zenlemesi, ışıklandırma çalışması 
ve parke taşı çalışmalarında sona 
gelindi. Biz halkımıza verdiğimiz 
sözleri yerine getirmenin mut-
luluğunu yaşıyoruz. Sadece bu 
köyümüze yapılan hizmet bedeli 
2 milyon liradır. Bunun dışında 
diğer kırsal mahallerimizin dı-
şında ilçe mahallelerimizde ça-
lışmalar devam ediyor” diye ko-
nuştu. Başkan Aydın, “Çelebiköy, 
Terziler, Akbıyık, Eğerce, Kavaklı, 
Toprakocak, Akbıyık, Papatya 
köylerimize 1 ay içinde 67 bin 
metre kare parke taşı çalışması 
yapılıyor. Çalışmalarımız her alan-
da devam ediyor” dedi. (İHA)

Böbreğinden  
9 santimetre 
çapında kitle çıktı
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Tarihi mekanları, yaz ve kış ziyaret 
edilen Uludağ’ı, termal tesisleri, kan-
yonları ve doğal güzellikleri barındıran 
Bursa’ya charter uçuşlarla özellikle Orta 
Doğu ülkelerinden daha çok turist çe-
kilmesi amaçlanıyor. “Osmanlı’nın ilk 
payitahtı” Bursa, UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ndeki Hanlar Bölgesi, Sultan 
Külliyeleri ve Cumalıkızık’ın yanı sıra 
zengin bitki örtüsü ve gastronomisiyle 
yerli ve yabancıların ilgisini çekiyor. 
Özellikle Arap turistlerin ilgi gösterdiği 
Bursa’yı yılın 10 ayında 303 bin 926 
yabancı ziyaret etti. Bir turistin ortalama 
kalış süresi 2,32 geceleme olan kente 
62 bin 519 kişiyle en çok Kuveytli zi-
yaretçi geldi. 

Kente Orta Doğu ülkelerinden daha 
fazla turist çekilmesi, geceleme sayısının 
artırılması ve ülkeye daha fazla döviz 
kazandırmak amacıyla Bursa’daki Ye-
nişehir Havalimanı’na söz konusu böl-
gelerden charter uçuşların yapılması 
planlanıyor. Türkiye Seyahat Acentaları 
Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Tem-
sil Kurulu Üyesi Doğan Sager, AA mu-
habirine, Bursa’nın Orta Doğu ülkeleri 
için çok büyük bir destinasyon olduğunu, 

kenti ziyaret eden yabancı sayısının 
her yıl artış gösterdiğini bildirdi. 

Kentin turizmden daha fazla pay 
alması için charter uçuşların başlama-
sına yönelik çalışma yürüttüklerini dile 
getiren Sager, şöyle devam etti: “Bursa 
olarak güzel hedeflerimiz var. Bursa, 
Orta Doğu için ciddi bir destinasyon. 
Burada bizlere de görevler düşüyor. 
Misafirlerimizin Orta Doğu’dan buraya 
daha kolay gelebilmeleri, maliyetlerini 
düşürebilmemiz için uçaklarının İstan-
bul’dan Bursa’ya kaydırılmasının gerekli 
olduğunu düşünüyoruz. Geçen yıl bu-
nunla ilgili örnek bir çalışma oldu. Um-
man’dan Trabzon’a 1200 dolara gelen 
bir Ummanlı, Bursa’ya uçuş açıldığı za-
man 280 dolara gelmeye başladı. Bu 
uçuşların Bursa’ya gelen yabancı turist 
sayısına ciddi etki edeceğini düşünü-
yoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız 
var. Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası çalışmalarımıza 

destek veriyor.” 
Sager, Bursa’ya az sayıda turistin 

geldiği ülkelerden daha çok ziyaretçi 
çekmeyi hedeflediklerini anlattı. Şehrin, 
Orta Doğu pazarı için ana destinasyon 
olabileceğini vurgulayan Sager, “Biz 
şu anda bununla ilgili çalışmalar yapı-
yoruz. Çizdiğimiz rotalar ve oluştur-
duğumuz tur destinasyonları var. Es-
kişehir’i, Yalova’yı ve İzmir’i içine 
alarak, Bursa’yı da ana destinasyon 
sayarak bu şekilde paket programlar 
başlatmayı düşünüyoruz. Yakın za-
manda bunu gerçekleştirmeyi diliyoruz. 
Şu anda bununla ilgili görüşmeler ya-
pıyoruz. Bu uçuşların bölge turizmine 
ciddi bir katkı sağlayacağını düşünü-
yorum.” ifadesini kullandı. 

“UÇUŞLARIN YAKIN ZAMANDA  
BAŞLAYACAĞINI UMUT EDİYORUZ” 
Bursa’ya yapılacak charter uçuşların 

İstanbul’daki havalimanlarının yükünü 
de alacağına değinen Sager, “Özellikle 

yaz aylarındaki uçuşlarda Orta Do-
ğu’dan gelen ve Türkiye’de gayrimen-
kulü bulunan yabancılar yoğunluk oluş-
turuyor. İstanbul havalimanlarındaki 
yoğunluk, turizm amaçlı gelen misa-
firleri etkiliyor. Bursa’ya gelmek isteyen 
bir misafir İstanbul’a inip ondan sonra 
Bursa’ya ulaşıyor. Direkt uçuş olduğu 
zaman bu misafir hem daha az maliyetli 
hem yoğunluğa girmeden rahatlıkla 
buraya gelebilecek.” diye konuştu. Do-
ğan Sager, sektör verilerine göre Bur-
sa’nın yılı yaklaşık 400 bin yabancı zi-
yaretçiyle kapatacağının tahmin edil-
diğini dile getirdi. 

Bu rakamları artırmak için Bursa 
ve Yalova’daki seyahat acentelerine 
önemli görev düştüğünü aktaran Sager, 
şunları kaydetti: “Charter uçuşları birçok 
sektöre olumlu etki edecek. Ulaşım ko-
lay olduktan sonra ve maliyetler düş-
tükten sonra bu konaklama verilerini 
kat kat artıracak. 2022 yılında Bursa’yı 
ziyaret eden yabancılar yaklaşık 250 
milyon lira döviz katkısı sağladı. Charter 
uçakları buraya gelmeye başladığı zaman 
bu rakamlar daha da artacak. Ayrıca 
Yenişehir Havalimanı birçok uluslararası 
firma tarafından bilinmiyor. Eğer biz 
uçuşları başlatırsak birçok uluslararası 
charter firması da Yenişehir Havali-
manı’nı tercih edecek. Bununla birlikte 
yurt dışında çalıştığımız seyahat acen-
teleri yani bizim partnerlerimizin de 
isteği bu doğrultuda. Direkt Yenişehir 
Havalimanı’na inmek istiyorlar. Birkaç 
hava yolu firmasıyla görüştük, uçuşların 
yakın zamanda başlayacağını umut edi-
yoruz.” (AA)

Yeni Yüzyıl İzmir iktisat Kongresi 
öncesi İzmir’de basın toplantısı dü-
zenleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nu-
reddin Nebati, kongrenin 100 yıl önce 
yapıldığı binada 17 Şubat 2023’te ye-
niden yapılacağını belirtti. Bakan Ne-
bati ayrıca, boynunu aşağıya doğru 
kırmış durumda oldukları enflasyonun 
önümüzdeki aylarda çok daha belirgin 
şekilde düşeceğini söyledi. Hazine ve 
Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 17 
Şubat 2023’te düzenlenecek “Yeni Yüz-
yıl İzmir iktisat Kongresi” öncesi İz-
mir’de bir otelde İzmir Valisi Yavuz 
Selim Köşger ve AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Hamza Dağ ile birlikte basın 
toplantısı düzenledi. 17 Şubat 1923’te 
düzenlenen İzmir İktisat Kongresi’nin 
100 yıl sonra yeniden aynı binada dü-
zenleneceğini kaydeden Bakan Nebati, 
ekonomik gelişmelere ilişkin de açık-
lamalarda bulundu. 1 yılın sonunda 
gelinen nokta itibarıyla dünya ekono-
milerinin önemli bir kısmından pozitif 
yönde ayrışmayı da başarmış durumda 
olduklarını sözlerine ekleyen Bakan 
Nebati, “Böylece, yıllık bazda son 9 
çeyrektir kesintisiz büyüme kaydederek 
G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 
ülkelerden biri olmayı sürdürdük. Bu-
gün istihdamımız 31,2 milyonla ihra-
catımız da 253 milyar doları aşarak 
cumhuriyet tarihimizin rekor seviye-
lerine ulaşmıştır. Tüm bunları yaparken 
bütçedeki disiplinli duruşumuzu da 
sürdürüyoruz. Bankalarımız, güçlü 
sermaye yapılarıyla reel sektörümüzü 

desteklemeye devam ediyor. Her ne 
kadar yüksek enflasyon hepimizin ca-
nını yakmış olsa da aldığımız önlemler 
ve kaydedilen olumlu gelişmelerle 
onun da boynunu geçtiğimiz aydan 
itibaren aşağıya kırmış durumdayız. 
Küresel enerji fiyatlarındaki normal-
leşmeyle, önemi İzmir İktisat Kon-
gresi’nde de belirtilen üretimi artır-
maya yönelik politikaların uygulan-
maya devam edilmesiyle ve beklenti-
lerdeki iyileşmeyle birlikte enflasyonun 
önümüzdeki aylarda da çok daha be-
lirgin şekilde düşeceğini zaten hep 
birlikte göreceğiz” diye konuştu. 

“RASTLANTI DEĞİL” 
“17 Şubat tarihinde iktisadi ba-

ğımsızlığımızın sembolü olan İzmir 
İktisat Kongresi’nin 100. yılını unut-
mayacağız” diyen Bakan Nebati, İz-
mir’in 17 Şubat 1923 tarihinde Ban-
ka-Han binasında toplanan ve ülke-
mizin dört bir yanından gelen bin 135 
delegeye ev sahipliği yaptığını, yeni 
Türkiye’nin ekonomi politikalarının 
ana hatları İzmir İktisat Kongresi’nde 
belirlendiğini hatırlattı. Kongrenin İz-
mir’de düzenlenmesinin rastlantı ol-
madığını vurgulayan Bakan Nebati, 
“Tarihi bir liman ve ticaret şehri olan 
güzel İzmir’imiz, düşman işgalinin 
tüm ağırlığını hissetmiş ve önemli 
oranda zarar görmüştü. Kongre, Yunan 
ordusunun şehirde bıraktığı tahribatı 
gözler önüne sermek ve yeni Türki-
ye’nin iktisat politikalarına yön vermek 

için şimdi olduğu gibi o tarihlerde de 
büyük bir ticaret merkezi olan İzmir’de 
toplandı. Böylece İzmir İktisat Kon-
gresi, milletimizin cephedeki destansı 
mücadeleleriyle elde ettiği siyasi ba-
ğımsızlığını, iktisadi bağımsızlıkla da 
perçinleyen tarihi bir kongreydi” söz-
lerine yer verdi. 

“GECE-GÜNDÜZ  
AZİMLE İLERLİYORUZ” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderli-

ğinde iktisadi zaferler kazanmak üze-
re ilerlediklerini kaydeden Bakan 
Nebati, “Tüm küresel çalkantılara 
rağmen, ekonomimizi istikrarlı ve 
sağlıklı bir şekilde büyütmek ve güç-
lendirmek için aynı inanç ve iradeyle 
çalışıyoruz. İnsanımıza her geçen 
gün yeni iş imkanları oluşturmaya, 
yerli sanayimizi ve tarımsal üreti-
mimizi giderek güçlendirirken ihra-
catta cumhuriyet tarihimizin rekor-
larını ardı ardına kırmaya azimle de-
vam ediyoruz. 20 yıldan bu yana ül-
kemizin dört bir yanını imar ediyor, 
iktisadi yükselişimizi yeni zirvelere 
taşımak gayesiyle gece-gündüz azimle 
ilerliyoruz. Milli Mücadele yıllarında 
Misak-ı Milli nasıl ki milletimize bir 
yön tayin etmişse, İzmir İktisat Kon-
gresi’nde alınan Misak-ı İktisadi ka-
rarları da yine o dönemin koşulla-
rında, yeni Türkiye’ye bir istikamet 
tayin etmiştir. Cumhuriyetimizin ku-
ruluş arifesinde alınan Misak-ı İkti-
sadi kararların önemli bir kısmı gü-

nümüz koşullarında da yol gösterici 
niteliktedir” ifadelerini kullandı. Ba-
kan Nebati, İzmir İktisat Kongresi’nin 
gerçekleştirildiği binayı yine aynı ye-
rinde ve aslına tamamen sadık kala-
cak şekilde hızla ve yeniden inşa et-
tiklerini, kongrenin 100 yıl sonra 
aynı yerde yapılacağını kaydetti. 

“IŞIK TUTMAYA DEVAM EDİYOR” 
1923 yılından sonra, İzmir İktisat 

Kongresi’nin dört kez daha toplan-
dığını ve bu toplantıların ülkemiz ve 
dünya tarihinin önemli dönüm nok-
talarında düzenlendiğini belirten Ba-
kan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bugün de hem ülkemiz hem de dünya 
tarihi için yine kritik bir dönüm nok-
tasındayız. Tüm dünya yıkıcı ve kü-
resel bir salgını atlatıp toparlanma 
sürecine girerken, jeostratejik geliş-
melerin çok daha fazla konuşulduğu, 
enerji ve gıda politikalarındaki istik-
rarın öneminin arttığı bir süreçteyiz. 
Ülkemizdeyse bizler, son 20 yılda bü-
yük altyapı yatırımlarını hayata ge-
çirmiş, 20 Aralık 2021 tarihinde dev-
reye aldığımız Türkiye Ekonomi Mo-
deli’nin ilk yılını başarıyla tamamlamış 
ve Türkiye Yüzyılı hedefine emin 
adımlarla ilerlediğimiz bir süreçteyiz. 
Türkiye Yüzyılı hedefine ilerlerken, 
dünya siyasetine yön vermiş kadim 
tarihimiz ve Millî Mücadele kahra-
manlarımızın tüm fedakarlıkları el-
bette önümüze ışık tutmaya devam 
ediyor.” (İHA)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
(TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bay-
raktar, “Başvuru süresinin bit-
mesine kısa bir süre kalmasına 
rağmen, 2022 yılında Çiftçi Kayıt 
Sistemi’ne (ÇKS) kayıt yapan çift-
çilerin yaklaşık üçte biri bu yıl 
başvuru yapmadı. Bu nedenle 31 
Aralık tarihinde bitecek olan 2023 
yılı ÇKS kaydı başvuru süresi 
uzatılmalıdır” dedi. TZOB Genel 
Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı 
açıklamada ÇKS Yönetmeliğinin 
23 Eylül tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanan cumhurbaşkanı ka-
rarı ile değiştirildiğini ve ÇKS 
başvuru döneminin 4 ay ile sı-
nırlandırıldığını belirtti. 2023 
yılı ÇKS başvurularının, yeni yö-
netmelik çerçevesinde 1 Ekim 
tarihinde başladığını ve 31 Aralık 
tarihinde sona ereceğini hatırla-
tan Bayraktar, şunları söyledi: 
“Tarım ve Orman Bakanlığı, ta-
rımda dijitale geçiş uygulaması 
ile arazi beyanında ve ek belge-
lerinde değişiklik olmayan çift-
çilerin başvurularını e-devlet üze-
rinden kabul etmeye başladı. Di-
ğer çiftçilerimizin başvuru bel-
geleri ise geçmiş yıllarda olduğu 
gibi odalarımız tarafından ta-
mamlanmakta, çiftçilerimiz ta-
rafından Tarım ve Orman Ba-
kanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine 
teslim edilmektedir. Bu yıl yapılan 
yeni uygulamalara çiftçilerimiz 
yeterince uyum sağlayamıyor. 
Özellikle uygulamanın ilk yılı ol-
ması nedeniyle e-devlet başvu-
rularında sık sık sistem sorunu 
yaşanıyor.” 

Bayraktar, 2022 yılında 2 mil-
yon 172 bin 974 çiftçinin, toplam 
15,3 milyon hektar tarım alanının 
ÇKS’ye kaydedildiğini ifade ede-
rek, “2023 tarımsal üretim dö-
nemi için ise, odalarımızdan alı-
nan bilgilere göre bugüne kadar 
yaklaşık 1 milyon 460 bin çiftçi-
nin, 10,6 milyon hektar alanının 
kaydı yapıldı” açıklamasında bu-
lundu. ÇKS kaydını yaptıramayan 
çiftçilerin birçok hizmetten ya-
rarlanamadığını vurgulayan Bay-
raktar, Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre Türkiye’de 
işlenen toplam tarım alanının 
23,5 milyon hektarken ÇKS’ye 
kayıtlı alanın 15,3 milyon hektar 
olduğunu dile getirerek, “Her yıl 
ülkemizde ortalama 8,2 milyon 
hektar tarım arazisi kayıt altına 
alınamıyor. Bu alanların önemli 
kısmında üretim devam etse de 
çiftçilerimiz destek alamıyor” 
diye konuştu. (İHA) 

MTV için yeniden 
değerleme oranı 
belli oldu   

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Ver-
gisi’nde (MTV) uygulanacak ye-
niden değerleme oranını yüzde 
122,9’dan yüzde 61,5’e düşürdü. 
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı 
Kararı Resmi Gazete’de yayım-
landı. 2023 yılı için vergi, harç 
ve cezalarda uygulanacak yeni-
den değerleme oranı yüzde 122,9 
olarak belirlenmişti. Cumhur-
başkanı Erdoğan, yeniden de-
ğerleme oranında motorlu ta-
şıtlar vergisi için yüzde 50 ora-
nında indirme yetkisini kullandı. 
Bu kapsamda yeni yıldan itibaren 
MTV’de uygulanacak yeniden 
değerleme oranı yüzde 61,5’e 
indirildi. (AA) 

Bayraktar’dan  
‘ÇKS başvurularının 
uzatılması’ talebi 

Bakan Nebati: “Enflasyon  
belirgin şekilde düşecek”  
Hazine ve Maliye 
Bakanı Nureddin 
Nebati, boynunu 
aşağıya doğru kırmış 
durumda oldukları 
enflasyonun 
önümüzdeki aylarda 
çok daha belirgin 
şekilde düşeceğini 
söyledi.

Bursa turizminde ‘charter’ beklentisi  
TÜRSAB Güney Marmara 
Temsil Kurulu Üyesi Doğan 
Sager, “Bursa’ya gelmek isteyen 
bir misafir İstanbul’a inip sonra 
Bursa’ya ulaşıyor. Direkt uçuş 
olduğu zaman bu misafir hem 
daha az maliyetli hem 
yoğunluğa girmeden rahatlıkla 
buraya gelebilecek” dedi.
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Baş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde (TBMM) partisinin grup 
toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Er-
doğan, geçtiğimiz cuma günü TBMM Genel 
Kurulunda kabul edilen 2023 yılı merkezi 
yönetim bütçesinin Türkiye’ye ve vatan-
daşlara hayırlı olması temennisinde bulu-
narak, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat 
Oktay’ın 21 Ekim’deki sunuşu ile başlayan 
bütçe müzakereleri komisyonlarda 36 gün, 
genel kurulda 12 gün boyunca sürdü. Bu 
süreç boyunca söz alan 262 milletvekili, 
değerlendirmeleri ile bütçe görüşmelerinde 
bilfiil yer aldı. Sonuçta yaklaşık 4,4 trilyon 
lira gideri ve 3,8 trilyon lira geliri olan bir 
bütçeyi ülkemize kazandırdık. Hükümet-
lerimizin 20. ve cumhuriyetimizin 100. yılı 

bütçesinin ilk hazırlık aşamalarından ka-
nunlaşmasına kadar geçen sürede emeği, 
katkısı olan herkesi tebrik ediyorum” dedi. 

EĞİTİM VE SAĞLIKTA GELİNEN  
NOKTA İLE ATILACAK ADIMLAR 
Eğitimde anaokulundan liseye kadar her 

seviyede 351 bin yeni derslik yaptıkları bil-
gisini paylaşan Erdoğan, “750 bin yeni öğ-
retmen atadık. 131 yeni üniversiteyi faaliyete 
geçirdik. Yükseköğrenim yurt yatak kap-
asitesini 850 bine yükselttik. Önümüzdeki 
dönemde her seviyede eğitim kalitesini daha 
artıracak, evlatlarımızı geleceğe en iyi şekilde 
hazırlamayı sürdüreceğiz. Sağlıkta kapsamlı 
ve etkin reformla her bir insanımızı kucak-
layan bir sağlık sistemi kurduk. Şehir has-
taneleri ve diğer yatırımlarla ülkemizi dün-
yanın en iyi sağlık altyapısına kavuşturduk. 
Önümüzdeki dönemde ülkemizi bölgesinin 
ve dünyanın sağlık merkezi yapacak, hizmet 
kalitesini daha da yukarı çekecek yatırımlara 
devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

“DAHA FAZLA VATANDAŞIMIZI  
SOSYAL DESTEK ŞEMSİYEMİZİN  
ALTINA ALACAĞIZ” 
Sosyal hizmetlerde yaşlıdan engelliye, 

çocuktan kadına, şehit yakını ve gaziden 
garip gurebaya kadar yardıma ihtiyaç duyan 
her vatandaşın yanında yer aldıklarını, 
kimseyi sahipsiz bırakmayacak bir sistem 
kurduklarını söyleyen Erdoğan, “Önümüz-
deki dönemde değişen şartlara ve ihtiyaçlara 
göre daha fazla vatandaşımızı sosyal destek 
şemsiyemizin altına alacağız. Ulaştırmada 
bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 
kilometreden 29 bin kilometreye, otoyol 
uzunluğumuzu bin 714 kilometreden 3 
bin 633 kilometreye, tünel uzunluğumuzu 

50 kilometreden 665 kilometreye, köprü 
ve viyadük uzunluğumuzu 311 kilometreden 
730 kilometreye çıkardık. Ülkemizi ilk defa 
hızlı tren hatları ile tanıştırdık. Şehirlerimizi 
raylı sistemlerle ördük. Dünya çapında dev 
projeleri hayata geçirdikçe önümüzdeki dö-
nemde bu altyapısı ülkemizin gelişmesine, 
kalkınmasına, büyümesine daha çok katkı 
verecek şekilde geliştirmeye devam edeceğiz” 
diye konuştu. 

“BU ÜLKEYİ TEK PARTİ FAŞİZMİNE  
BIRAKMAYAN MİLLETİMİZE  
OLAN GÜVENİMİZ TAMDIR” 
2023 hedefleri ile cumhuriyetin ilk 100 

yılında yapılanları üçe, beşe, ona katlayan 
eser ve hizmetleri Türkiye’ye kazandırdık-
larını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: 
“Türkiye Yüzyılı vizyonu ile cumhuriyeti-
mizin yeni yüzyılında dünyanın en büyük 
on ülkesi arasına girme hedefiyle çok daha 
büyük başarıları milletimizin emrine sun-
makta kararlıyız. Yeni nesillere bırakacağımız 
en büyük mirasın demokrasi ve kalkınma 
altyapımızı tüm unsurları ile tamamlayarak, 
Türkiye’yi küresel düzeyde güç ve iddia 
sahibi bir ülke haline getirmek olduğuna 
yürekten inanıyorum. Bizim milletimize 
söylediğimiz söz de verdiğimiz taahhüt de 
gençlerimize aşılamaya çalıştığımız özgüven 
ve umut da budur. Varsın birileri kendi iç-
lerindeki kavgayı, itişmeyi, atışmayı, hırsı, 
rekabeti sürekli bize saldırarak örtmeye, 
gizlemeye, saklamaya çalışsın. Milletimiz 
o engin feraseti ile herkesi hakkında ve 
hakkaniyetin tartısına çıkarmayı, oradaki 
okkasına göre davranmayı çok iyi bilir. Bu 
ülkeyi tek parti faşizmine, vesayetin cen-
deresine, darbecilerin nobranlığına, terör 
örgütlerinin vahşetine, emperyalistlerin 

senaryolarına bırakmayan milletimize olan 
güvenimiz tamdır.” 

“Biz bugüne kadar Allah’tan başkasına 
boyun eğmedik, milli iradenin üzerinde 
güç tanımadık. İnsan için ancak çalıştığı 
kadarı vardır emri ilahisinden başka rehber 
edinmedik” diye Erdoğan, “insanı yaşat ki 
devlet yaşasın” düsturundan şaşmadıklarını 
ifade etti. 

“ESER VE HİZMET YARIŞINDAN  
ASLA KOPMADIK” 
Erdoğan, mazlumların ve mağdurların 

duasından daha etkili bir destek arama-
dıklarını dile getirerek, “Özgürlük ve hak 
mücadelesinden öte gaye taşımadık. Eser 
ve hizmet yarışından asla kopmadık. Yolu-
muz hep geleceğe dönük olarak yolumuzda 
kararlılıkla ilerledik. Milletimizin desteğini 
bir kez alarak 20 yılda attığımız temellerin 
üzerinde evlatlarımıza layık büyük ve güçlü 
Türkiye’nin inşasını önemli ölçüde tamam-
layacağız. Buna var mıyız? Öyleyse durmak 
yola devam. Toplumların önünü birkaç 
asırda bir gelecek bu fırsatı değerlendirerek 
milletimize ‘Türkiye Yüzyılı’nı armağan et-
mek için var gücümüzle çalışacak, çabala-
yacak, mücadele edeceğiz. Milli iradenin 
meclisteki temsilcileri olarak sizler de bu 
büyük zafere yapacağınız katkı ile isimlerinizi 
tarihe yazdıracaksınız. Asıl olan budur. 
Gerisi laf-ı güzaftır” dedi.  

“ENFLASYONUN ADETA  
TEPETAKLAK AŞAĞI İNECEĞİNE  
BERABERCE ŞAHİT OLACAĞIZ” 
Erdoğan, yüksek enflasyonun ve hayat 

pahalılığının maliyet artışları dışındaki fır-
satçılığa ve psikolojik saiklere (sebeplere) 
dayalı sebeplerini ortadan kaldırmak için 

yoğun çaba harcadıklarını belirterek, “Yıl-
başından itibaren işçi, memur, emekli ma-
aşlarına yapılacak artışların fırsatçıların aç 
gözlülüğü sebebiyle kısa sürede eriyip git-
mesine rıza gösteremeyiz. Artık hep birlikte 
önceliği milletçe ortak geleceğimize vermek 
mecburiyetindeyiz. Ülkemizin hedeflerine 
ulaşmasının önünde enflasyonu hızla be-
lirlediğimiz seviyelere düşürme dışında bir 
engel kalmamıştır. Önümüzdeki aylarda 
enflasyonun adeta tepetaklak aşağı ineceğine 
beraberce şahit olacağız” dedi. 

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam 
etti: “Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023’ü 
diğer sevinçler yanında hayat pahalılığı be-
lasından kurtuluşumuzun da dönüm noktası 
haline getirelim istiyoruz. Bunu da ancak 
işvereni ile çalışanı ile esnafı ile üreticisi ve 
tüketicisi ile 85 milyon hep birlikte göste-
receğimiz dirayetli, sabırlı vakarlı duruşla 
yapabiliriz.” 

“BAY KEMAL OĞLUNA SAHİP ÇIK” 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na YSK 

üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 
ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı 
verilmesine değinen Erdoğan, “Geçtiğimiz 
hafta hakimlere hakaret iddiası ile yani 
siyasi duruşuyla değil bireysel eylemi se-
bebiyle ceza alan bir şahıs (İBB Başkanı 
Erkem İmamoğlu) hakkında sergilenen tu-
haf tavırlar bile tek başına masa efradının 
perişanlığını göstermeye yeterlidir. Yasak 
kararını akıl almaz bir sevinçle kucaklaşarak, 
çak yaparak, bayram havası ile kutlayanları 
mı ararsınız, bu konuda yapılan mitingi 
sosyal medyadan duyduğunu söyleyen genel 
başkanlar mı ararsınız, daha bitmemiş bir 
yargı kararı üzerinden siyasi mühendislik 
hesapları yapanlar mı ararsınız, yine ha-
kimlere hakaret gibi bireysel bir suç ile ilgili 
yargılamayı ülkemizin siyasetini yönlen-
dirmek için kullanan yabancılar mı ararsınız? 
Maşallah tekmili birden ortaya döküldü. 
CHP’nin başındaki zat, birbirlerinin nere-
deyse gözünü oyma derecesine gelen şahısla 
ilgili çıkmış ne diyor? ‘Biz baba-oğlu gibiyiz.’ 
Bunları duyunca doğrusu biz de içimizden 
‘Bay Kemal oğluna sahip çık, o kendisine 
başka ebeveynler arama peşinde’ demeden 
duramadık. Şaka bir yana altılı masanın 
da yanında yöresinde kendine yol açmak 
için dolananların da ne yaptıkları, ne de-
dikleri, nereye gittikleri, hangi oyunu çe-
virdikleri bizi ilgilendirmiyor. Biz, kendi 
işimize bakacağız. Bizim işimiz var ya. Yap-
mamız gereken daha çok şeyler var” ifade-
lerini kullandı. (AA-İHA)

Medeniyetimizin temelinde insani, ahlaki 
ve imani değerlerin olduğunu dile getiren 
Şentop, “Ecdadımız, Balkanlardaki yönetimi 
süresince bölgeyi binlerce eserle donatmış, 
burada muazzam bir kültürel miras bırakmıştır. 
Balkanlarda bugün halen ayakta duran evle-
rimiz, camilerimiz, kütüphanelerimiz, köp-
rülerimiz, hamamlarımız, şadırvanlarımız ve 
diğer seçkin eserlerimiz, önemli bir kısmı 
tahrip olsa da medeniyetimizin seviyesini 
gösteren müşahhas eserlerdir, izlerdir.” diye 
konuştu. 

Şair Yavuz Bülent Bakiler’in Balkanlardaki 
Osmanlı mirasını anlatan şiirine atıfta bulunan 
Şentop, şunları ifade etti: “Ecdadımızın bu-
ralarda en önemli mirası şüphesiz 
inşa ettiği medeniyet kimliği, bu-
ralarda kurmuş olduğu farklı kül-
türler arasındaki gönül bağıdır. 
Asırlarca bu toprakları yurt tutan 
ecdadımız, medeniyet kozasını 
burada ördü; bu medeniyet 
Müslümanları hem de 
diğer Balkan halk-
larını, gayrimüslim-
leri etkiledi ve bir 
Balkan kimliği 
oluşturdu. Bunu 
yaparken mev-
cut kültür, 
inanç ve onlara 
bağlı değerleri 
yıkmaya, yok 

etmeye kalkışmadı. Bilakis, mevcut olan kül-
türe hoşgörüyle ve adaletle yaklaştı. Buralar-
daki inanç, kültür ve medeniyetten istifade 
etti; kendi kültür ve medeniyet anlayışını 
bunlarla zenginleştirdi. Balkanlar’da kültürleri 
bir araya toplayarak medeniyet inşa etti ve 
esasen Osmanlı bir Balkan devleti oldu.” 

Osmanlı yönetimindeki hoşgörü ortamının 
somut örneklerinin Balkanların her köşesinde 
görülebildiğini dile getiren Şentop, “Bu dö-
nemde Balkanlarda tüm dinlere mensup ina-
nanlar huzur içinde yaşadılar. Kent merkez-
lerinde camilerle kiliseler ve sinagoglar birlikte 
yan yana durdular. Bugün Kuzey Makedonya’da 
halen aynı hoşgörü, birlikte yaşama iradesi, 
kültürel zenginliği koruma arzusunu görmenin 
bizleri memnun ettiğini ifade etmek isterim.” 
şeklinde konuştu. 

Bilgi üretiminin baş döndürücü bir hızda 
arttığı günümüzde, fertlerin bilgi toplumuna 
katılımı, yeteneklerini sürekli olarak geliştir-
mesi ve hızla değişen dünyanın gerektirdiği 
şekilde hayat boyu öğrenmeyi benimsemesinin 

ancak çok boyutlu bir eğitim sistemi ile 
mümkün olabildiğine dikkat çeken Şentop, 
“Eğitimin mahiyeti ve metodu hızla deği-
şirken eski eğitim araçları da yerini bilgisayar, 
internet ve diğer yeni teknolojilere bırakmış 
durumdadır. Yeni teknolojilerin de hızla 

dönüştürdüğü eğitim, artık okullara, sınıflara, 
ders saatlerine bağlı kalmamakta; yer 

ve zamandan bağımsız sürekli devam 
eden bir süreç haline gelmektedir.” 
ifadelerini kullandı. (AA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) dü-
zenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Bakanlar Zirvesi’ne katıldı. 
Programın açılışında konuşan Soylu, dünya 
genelinde afet riski ve afet çeşitliliğinin arttığını, 
1960’larda 523 afet olayının meydana geldiğini 
ve bu sayının 2010’larda 2 bin 850’e yükseldiğini 
belirtti. Soylu, afetle mücadele kapsamında 
Türkiye Risk Azaltma, İl Risk Azaltma, Türkiye 
Afet Sonrası İyileştirme planlarının hazırlan-
dığını bildirerek, 2020’de “Afet Farkındalık 
Yılı”, 2021’de “Afet Eğitim Yılı”, bu yıl da “Afet 
Tatbikat Yılı” uygulamalarının yapıldığını söy-
ledi. Bu planlar kapsamında afetle mücadelede 
sivil toplum kuruluşlarına yer verildiğini ve 
bugün itibarıyla 590 bin AFAD gönüllüsü bu-
lunduğunu açıklayan Soylu, bu dönüşümün 
olumlu yansımasının, afetle müdahale süreç-
lerinde görüldüğünü vurguladı. 

“70 ÜLKEDE İNSANİ YARDIM  
FAALİYETİ YAPTIK” 
Soylu, AFAD tarafından bugüne kadar 5 kıta ve 

70 ülkede insani yardım faaliyeti gerçekleştirildiğine 
değinerek, şu bilgileri verdi: “Afganistan’a yılbaşından 
beri şu ana kadar 17 tren ile insani yardım malzemesi 
gönderdik. Toplamda 7 bin 177 ton malzeme, 34 
vilayette yaklaşık 1 milyon kişiye ulaştırıldı. Bunun 
yanında tarihin en büyük sel felaketini yaşayan Pa-
kistan’a karadan, havadan ve denizden yardım köp-
rüsü kurulmuş, insani yardım malzemeleri İyilik 
Seferleri ile gönderilmiştir. Aynı şekilde Ukrayna 
ve Moldova’ya 101 tır insani yardım malzemesi 
sevk edilmiştir. Bangladeş’te kamp bölgesinde Ara-
kanlı Müslümanlar için bugüne kadar toplam 5 bin 
959 barınak yapılmıştır.” 

Türkiye’nin 2015’te Avrupa Birliği Sivil Koruma 
Mekanizmasına üye olduğunu hatırlatan Soylu, 
şöyle devam etti: “Şimdi her birimiz kendi kapasite-
lerimizi ve tecrübelerimizi masaya getirip Türk Dev-
letleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizmasını kur-
manın eşiğindeyiz. Geçen yıl kasım ayında gerçekleşen 
Türk Konseyi Sekizinci Zirvesi’nde Cumhurbaşka-
nı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri 
Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizmasının kuruluşunu 
teklif etmişlerdir. Her yürüyüş bir ilk adımla başlar. 
Devlet başkanlarımızın, Cumhurbaşkanı’mızın bize 
verdiği talimat. Biz bunu burada gerçekleştirmekle 
sorumluyuz ve yükümlüyüz.” (AA) 

Soylu: “Her yürüyüş 
ilk adımla başlar” 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
“Şimdi her birimiz kendi 
kapasitelerimizi ve tecrübelerimizi 
masaya getirip Türk Devletleri 
Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizmasını 
kurmanın eşiğindeyiz.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, “Milletimiz 
mazide sayısız kültürü 
buluşturmuş, her sefer daima 
medeniyeti yükseltmiş müstesna 
milletlerdendir.” dedi.

Şentop: “Medeniyetimizin temelinde 
insani, ahlaki ve imani değer vardır”  

Erdoğan: “2023’ü dönüm noktası 
haline getirmek istiyoruz”  Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan, yüksek 
enflasyonun ve hayat 
pahalılığının maliyet 
artışları dışındaki 
fırsatçılığa ve psikolojik 
sebeplere dayalı 
sebeplerini ortadan 
kaldırmak için yoğun 
çaba harcadıklarını 
belirterek, 
“Cumhuriyetimizin 100. 
yılı 2023’ü diğer sevinçler 
yanında hayat pahalılığı 
belasından 
kurtuluşumuzun da 
dönüm noktası haline 
getirelim istiyoruz” dedi.

Son dönemde ek göstergeden sö-
zleşmelilerin kadroya alınmasına kadar 
pek çok beklentiyi gündemden çıkardık-
larını aktaran Erdoğan, asgari ücretin 
bugün açıklanacağına işaret ederek, “Asgari 
ücrettin emeklilik düzenlemesine kadar 
gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa 
sürede hal yoluna koyacağız. Büyük ihti-
malle Asgari Ücret Komisyonu da 
bakanımla görüşmelerini yapmak suretiyle 
açıklayıp, onu da yoluna koymuş olacağız. 
Aynı şekilde süreci devam eden konuları da 
sonuçlandıracak adımları atmaya devam 
edeceğiz” dedi.

ASGARİ ÜCRETTE  
GÖZLER ERDOĞAN’DA
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İHALE İLANI 
ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

1. İş Sahibi İdarenin İletişim Bilgileri: 
1.1. İletişim Adresi: Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. 
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi / BURSA 
1.2. İhale Yetkilisi İletişim Bilgileri: Mehmet Can Karadeniz (Satınalma ve Sözleşmeler Yönetmeni) 
Tel: 0224 600 30 12, Faks: 0224 600 00 13, E-posta: satinalma@uedas.com.tr 
1.3. İletişim KEP Adresi: uedas.satinalma@hs03.kep.tr 
2. İhaleye İlişkin Bilgiler: 
2.1. İhale Kayıt No: UEDAŞ 23-031 
2.2. İhale Konusu İş: UEDAŞ 2023 KET ve Yapı Bağlantı Yapım İşleri (7 Grup) 
2.3. İşin Süresi: 1 Yıl 
2.4. İhale Tarih-Saati: 30.12.2022 09.30 
2.5. İhale Dokümanı Nihai Talep Tarih-Saati: 28.12.2022 15.00 (Tüm gruplar için) 
2.6. Teklif Teslim Nihai Tarih-Saati: 30.12.2022 09.00 (Tüm gruplar için) 
2.7. İhale Adresi: Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.  
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi / BURSA 
2.8. İhale Grupları  

Yukarıda İhale Kayıt Numarası verilen işler ayrı ayrı ihale edilecek olup ihale sonucunda her grup için 
ayrı sözleşme imzalanacaktır. 
3. İhaleye Katılım İçin Şartlar ve Yeterlik Kriterleri: 
3.1. İhaleye katılım için İhale Dokümanının imza karşılığı elden teslimi ya da KEP üzerinden talep 
edilmesi zorunludur.  
3.2. İhaleye katılım için isteklinin (KEP) Kayıtlı Elektronik Posta adresine sahip olması zorunlu değildir. 
Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma ve Satış İşlemleri Uygulama Yönetmeliği 14 (3) maddesi ge-
reği ihale sonuç kararı, UEDAŞ ‘a KEP adresi ileten isteklilere bildirilecektir. 
3.3. İhalemize kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen veya mahkeme kara-
rıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mü-
cadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da 
yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunan gerçek ve 
tüzel kişiler katılamazlar. 
3.4. İş Ortaklıkları ihaleye katılamazlar. 
3.5. Konsorsiyumlar ihaleye katılamazlar. 
3.6. İstekliler İhale gruplarından tercih ettikleri gruplara katılabilirler. İhale gruplarına kısmi teklif 
verilemez. 
3.7. İhaleye katılım için toplam teklif bedelinin en az %3 ‘ü oranında Geçici Teminat verilecektir. 
3.8. İhaleyi kazanan katılımcı ile ihale dokümanında belirtilen şartlarda sözleşme imzalanacak olup 
sözleşme imzalanırken sözleşme bedelinin %5 ‘i oranında Kesin Teminat alınacaktır. İhaleye teklif 
veren istekli sözleşme şartlarını peşinen kabul etmiş sayılır. 
3.9. İstekli kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya il-
gili meslek odasından aldığı tescil belgesini sunacaktır. 
3.10. Sözleşme kapsamında altyüklenici çalıştırılması ile ilgili sözleşme hükümleri geçerlidir. 
3.11. İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla veya son iki yıla ait (Son iki yıla ait değerlerin aritmetik orta-
laması dikkate alınacaktır.) teklif verilen grubun teklif bedelinin en az % 50 ‘si oranında İş hacmini 
gösteren belge sunulacaktır.  
3.12. Benzer işlere ait, ilk ilan tarihinden itibaren son 5 (Beş) yıl içerisinde bitirilmiş tek sözleşmeye ait 
olmak üzere teklif verilen grubun teklif bedelinin en az % 50 ‘si oranında İş Deneyim Belgesi su-
nulacaktır. 
Benzer İşler: Elektrik Dağıtım Şirketlerine yapılmış KET/ Yapı Bağlantı/ ENH/ AG-YG (OG) Elek-
trik Tesis Yapım İşleri 
3.13. İhale konusu hizmetlerin karşılanabilmesi için gerekli alt yapı, makine teçhizat, araç, donanım, 
yazılım, personel gereksinimi ve bunların mevcut sisteme entegrasyonu gereksinim şartları İhale Do-
kümanında tanımlandığı şekilde sağlanacaktır. Bu hususta taahhütnameler (Teknik Personel ve Ma-
kine-Teçhizat Taahhütnamesi) verilecektir. 
3.14. İstekli onaylanmış Yer Görme Belgesini teklifinde sunacaktır. Yer Görme Belgesi ihale ta-
rihinden iki gün öncesine kadar firma yetkilisi tarafından Satınalma ve Sözleşmeler Direktörlü-
ğüne onaylatılabilir. 
3.15. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 
4. İhaleye Yerli İstekli Katılımı Sınırlamasına İlişkin Kriterler 
İhale için Yerli İstekli Katılımı sınırlaması uygulanmayacaktır. Yabancı istekliler ihaleye katılabilirler. 
5. İhale Dokümanının Temini: 
İhale dokümanı ilan tarihinden itibaren son talep tarih-saatine kadar ihale adresinde incelenebilir. İhale 
Dokümanı son talep tarih-saatine kadar UEDAŞ Satın Alma Direktörlüğünden elden teslim alınabilir 
ya da KEP vasıtasıyla https://www.uedas.com.tr/tr/ihale-dokumani-talep-dilekcesi adresinde bu-
lunan İhale Dokümanı Talep Dilekçesi ile talep edilebilir. KEP vasıtası ile talep edilen İhale Dokümanı 
isteklinin kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine tebliğ 
edilmek şartıyla elektronik posta adresine gönderilir. 
6. Tekliflerin Kapsamı ve Veriliş Biçimi: 
Tekliflerin hazırlanması ve veriliş biçimi ve ihale ile ilgili diğer bilgiler İhale İdari Şartnamesinde 
belirtilmiştir. 
İhale ilanına ayrıca www.uedas.com.tr ana sayfasında ihale ilanları alanından ulaşılabilir ve gerekti-
ğinde ihale ile ilgili yukarıda belirtilen ihale yetkilisinden bilgi alınabilir. 
İlanen Duyurulur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01754951

İhale Kayıt No                İhale Konusu                                                             İhale Tarih-Saati 
UEDAŞ 23-031. grp. 1    UEDAŞ 2022 KET ve Yapı Bağlantı Yapım İşleri       30.12.2022 09:30 
                                       (1.Grup: Bursa 1. Bölge) 
UEDAŞ 23-031. grp. 2    UEDAŞ 2022 KET ve Yapı Bağlantı Yapım İşleri       30.12.2022 10:00 
                                       (2.Grup: Bursa 2. Bölge) 
UEDAŞ 23-031. grp. 3    UEDAŞ 2022 KET ve Yapı Bağlantı Yapım İşleri       30.12.2022 10:30 
                                       (3.Grup: Bursa 3. Bölge) 
UEDAŞ 23-031. grp. 4    UEDAŞ 2022 KET ve Yapı Bağlantı Yapım İşleri       30.12.2022 11:00 
                                       (4.Grup: Bursa 4. Bölge ve Yalova Bölge) 
UEDAŞ 23-031. grp. 5    UEDAŞ 2022 KET ve Yapı Bağlantı Yapım İşleri       30.12.2022 11:30 
                                       (5.Grup: Balıkesir 1. Bölge) 
UEDAŞ 23-031. grp. 6    UEDAŞ 2022 KET ve Yapı Bağlantı Yapım İşleri       30.12.2022 12:00 
                                       (6.Grup: Balıkesir 2. Bölge) 
UEDAŞ 23-031. grp. 7    UEDAŞ 2022 KET ve Yapı Bağlantı Yapım İşleri       30.12.2022 12:30 
                                       (7.Grup: Çanakkale Bölge)

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruş-
masına sanık Kemal Ayyıldız, tutuklu bulunduğu ceza-
evinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla 
bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. 
Duruşmada söz verilen müşteki avukatı Hasan Kılıç, 
sanığın indirim uygulanmadan en ağır şekilde cezalandı-
rılmasını talep etti. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını 
açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık ile maktulün bir süredir 
sevgili olduklarını, ekonomik sıkıntılar yaşayan sanığın 
olay günü maktulden para istediğini belirterek, maktulün 

parayı vermemesi üzerine tartışma yaşandığını, maktulü 
bir çok kez bıçaklayan sanığın ziynet eşyalarını aldığını, 
evi ateşe verdiğini ve olaya müdahaleye gelen polislere 
karşı direndiğini kaydetti. 

Mütalaada sanığın “banka veya kredi kartlarının 
kötüye kullanılması” suçundan beraati, “nitelikli kasten 
öldürme, silahla konutta yağma ve mala zarar verme” 
suçlarından cezalandırılması istendi. Tutuklu sanık Kemal 
Ayyıldız ise mütalaaya karşı yaptığı savunmasında “Bir 
gün suçsuz olduğum anlaşılacak. Adalete güveniyorum.” 
diyerek, maktulü öldürmediğini ifade etti. 

SANIĞA İNDİRİM UYGULANMADI 
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanık Kemal 

Ayyıldız’ı “nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış 
müebbet, “nitelikli yağma” suçundan 12 yıl, “nitelikli mala 
zarar verme” suçundan ise 2 yıl 18 ay hapis cezasına 
çarptırdı. Heyet, sanığın “banka veya kredi kartlarının 
kötüye kullanılması” suçundan ise yeterli delil olmadığı 
için beraatine karar verdi.  

Karar sonrası adliye önünde basın açıklaması yapan 
müşteki avukatı Hasan Kılıç, “Aylin hanımın gözü arkada 
kalmadı. İlk günden beri takip ettiğimiz süreç bugün ne-
ticelendirildi.” diyerek sanığa hiçbir açıdan indirim maddeleri 
ve haksız tahrik indiriminin uygulanmadığını ifade etti. 
Maktul Aylin Sözer’in kız kardeşi Nilay Sözer ise hiçbir 
kararın ablasını geri getirmeyeceğini söyleyerek, “Ben 
avukatlarıma ve mahkeme başkanına baştan beri güvendim. 
Mahkeme başkanı tüm detayları ayrı ayrı sorguladı. 2 yıl 
yargılama çok uzun bir süre. Hepimizin başına böyle bir 
olay gelebilir. Çok daha ağır bir ceza ve sistemsel bir 
çözüm gerekiyor.” şeklinde konuştu. (AA)

Akar: “Yunanistan’ın bu düşmanca tavrı 
küstahlaştığını göstermektedir”

Milli Savunma Bakanı Akar, 
Yunanistan’ın NATO uçuşunu  
önleme girişimine dair “Bu düşmanca 
tavır, NATO’nun temel ilkelerini 
hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını 
göstermektedir.” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Azer-
baycan, Gürcistan Savunma Bakanları 9’uncu Toplan-
tısının ardından Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral 
Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher 
Burchuladze ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. 
Burada konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Ermenistan’ın Türkiye ve Azerbaycan’ın uzattığı dostluk 
elini tutmasını beklediklerini söyleyerek, “Küresel ve 
bölgesel düzeyde risk, tehdit ve tehlikelerin ciddi şekilde 
arttığı günümüzde Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye 
arasında tesis edilen bu işbirliğinin tüm ülkelere örnek 
olacak düzeyde olduğunun da altını burada çizmek is-
tiyorum. İnanıyorum ki geliştirdiğimiz bu dostluk, da-
yanışma ve işbirliği bölgede kalıcı barış ve istikrara 
ciddi şekilde olumlu katkılar sağlayacaktır. Ermenistan’a 
uzatılan barış ve dostluk elinin tutulmasını bekliyoruz. 
Ermenistan’ın Türkiye ve Azerbaycan’ın uzattığı dostluk 
elini tutması hem kendisinin hem de bölgenin barışı 
ve istikrarı açısından çok önemli. Bu fırsatın iyi değer-
lendirilmesini gerektiğini de bir kez daha burada vur-
gulamak istiyorum. Ermenistan ateşkes ihlallerinden 
kaçınırsa, ateşkes anlaşmasına uyarsa istikrarın bir 
parçası olabilir. Biz bunu temenni ediyoruz ve böyle ol-
masını arzu ediyoruz. Böyle yapmalarını bekliyoruz. 
Bölgede barış ve huzurun temin edilmesi ve kalıcı hale 
gelmesi sadece ülkemiz için değil, tüm bölgeler içinde 
bölgenin güvenliğine ve refahına katkı sağlayacaktır. 
Bölgesinde ve dünyada her zaman barış ve istikrardan 
yana olan Türkiye Kafkasya’da olduğu gibi Karadeniz’de 
de barış ve istikrar için büyük gayret sark etmektedir” 
ifadelerini kullandı. Yunanistan’ın Türk uçaklarına 
radar kilidi atmasına tepki gösteren Bakan Akar, 
“Ege’deki gelişmelere yakından baktığımızda Türkiye 
gerçekten barış ve istikrar için böylesine gayret göste-
rirken, komşumuz Yunanistan ise istikrarsızlığı kö-
rükleyen, provokatif söylem ve eylemleri ile yayılmacı 
ve saldırgan politikalarına maalesef devam etmektedir. 
Her geçen gün bunlara yeni provokasyonlar eklemektedir. 
Son olarak Yunanistan tarafından planlı NATO tatbikatı 

sırasında silahsız olarak NATO görevini yapan uçakla-
rımıza radar kilidi atılmıştır. Gerekli karşılık anında 
verilmiştir. Bu düşmanca tavır Yunanistan’ın NATO’nun 
temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küs-
tahlaştığını göstermektedir. Bizim beklentimiz Yunanlı 
siyasilerin iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı ta-
vırlarından derhal vazgeçmeleri, sağduyulu bir NATO 
müttefiki olarak davranmaları, buna gayret göstermeleri 
ve programların diyalog yoluyla çözülmesinin yolunu 
açmalarıdır. Sonuç olarak Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz’de 
bizler diyaloğa açık olmakla beraber bugüne kadar 
hiçbir oldu bittiye müsaade etmedik. Bundan sonrada 
etmeyeceğiz. Bunu herkes bilsin. Kendimizin ve Kıbrıslı 
kardeşlerimiz hak ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, 
kararlıyız ve çok şükür buna da muktediriz. Bu konuda 
başta ABD olmak üzere diğer NATO müttefiklerimizin 
tarafsız, objektif, makul ve mantıklı yaklaşımını bekle-
diğimizi de burada özellikle ifade etmek istiyorum. F16 
meselesinde de aynı yaklaşımı görmek istiyoruz. Artık 
ABD tarafından bu konuda olumlu ve somut adımlar 
bekliyoruz” şeklinde konuştu. 

Terör operasyonlarına değinen Akar, “Ülkemizin 
önemli misyonlar üstlendiği bu dönemde terörle müca-
delemizde devam ediyor. Kime karşı PKK, YPG, DEAŞ ve 
FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı 
hiçbir ayrım yapmaksızın yurtiçinde ve dışında mücadelemiz 
azimle, yoğun bir şekilde devam ediyor. Mehmetçiğin 
karşısına çıkamayan ve kış üstlenmesine giremeyen 
PKK’nın elebaşları teröristleri çaresizlik içerisinde yer 
altına yönlendirmekte ve masum insanları hedef olarak 
göstermektedir. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi ine girerlerse 
girsinler o inleri başlarına yıkmaya devam edeceğiz. Bölgeyi 
istikrarsızlığa sürükleyen ülkeler başta olmak üzere hiç 
kimse bizden sınırlarımızın hemen dibinde yuvalanan 
teröristlere karşı müsamaha göstermemizi beklemesinler. 
Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve asil milletimizin gü-
venliği için uygun yer ve zamanda gerekli tüm tedbiri 
bugüne kadar almıştır, bundan sonra da alacaktır. Bundan 
kimsenin şüphesi olmasın” dedi. (AA-İHA)

Sedef Kabaş’ın ocak ayında katıldığı bir televizyon 
programında kullandığı ifadeler üzerine Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları Ömer 
Faruk Karagüzel ve Ferah Yıldız, müvekkillerine 
hakaret edildiği gerekçesiyle İstanbul Nöbetçi Asliye 
Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe sundu. Dilekçede, davalı 
Sedef Kabaş’ın, televizyon programındaki ifadelerle 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişilik haklarına saldırı 
kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik ağır hakaret 
ve iftirada bulunduğu belirtildi. 

Kabaş’ın, düşüncelerini ifade etme, eleştiri hak ve 
görev sınırlarının ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı, 
gerçek dışı ifadelerle Erdoğan’ı karalamaya yönelik 
mesnetsiz ithamlarının kabul edilmesinin ve hoş gö-
rülmesinin hukuken mümkün olmadığı vurgulanan 

dilekçede, Erdoğan’ın, kendisini yıpratmaya yönelik 
bu paylaşımlarla toplumun kin ve nefret duygularına 
maruz bırakıldığı kaydedildi. Dilekçede, davanın ka-
bulüne karar verilerek, 250 bin liralık manevi tazminatın, 
programın yayınlandığı 14 Ocak 2022’den itibaren 
yasal faizi ile Sedef Kabaş ve ABC Radyo, Televizyon 
ve Dijital Yayıncılık AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı 
Fırat Sakar’dan tazmin edilmesi istendi. 

KARAR 
Davanın kabulüne karar veren İstanbul 41. Asliye 

Hukuk Mahkemesi, dosyayı karara bağladı. Mahkeme, 
davalı Sedef Kabaş’ın, 35 bin liralık manevi tazminatı 
haksız fiil tarihi olan 14 Ocak 2022 itibarıyla işleyecek 
olan yasal faiziyle davacı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
ödemesine karar verdi. Davalı Fırat Sakar’a karşı 
açılan davanın reddine karar veren mahkeme, ABC 
Radyo, Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ’nin de 25 
bin lira manevi tazminatı yasal faiziyle birlikte 
davacıya ödemesine hükmetti. Kabaş, olay tarihinde 
kullandığı ifadeler nedeniyle açılan ceza davasından 
da “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 2 
yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. (AA)

Katıldığı televizyon programındaki 
konuşmasında, “Cumhurbaşkanına 
hakaret” suçunu işlediği iddia 
edilen Sedef Kabaş’ın 35 bin lira 
tazminat ödemesine hükmedildi.

Öğretim üyesi Aylin Sözer’in 
katiline ağırlaştırılmış müebbet  
İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim 
Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 
Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi  
Aylin Sözer’i, Maltepe’deki evinde 
öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan  
sanık Kemal Ayyıldız, ağırlaştırılmış 
müebbet hapisle cezalandırıldı.

Sedef Kabaş’a 
“Cumhurbaşkanına 
hakaret” suçundan 

tazminat cezası 
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YIL: 12 
SAYI: 2670

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

Benim şahsi fikrimce yalan yalan-
dır; beyazı pembesi olmaz ama uz-
manların değerlendirmesinden 
hareketle bazı bilgileri sizlere aktara-
cağım için şahsi tutumumu bir ke-
nara bırakıyorum. Uzman Klinik 
Psikolog Solin Çekin, yalan söyleme 
alışkanlığına dair bilgiler paylaştı biz-
lerle. “Mitomani” olarak tanımlanan 
yalan söyleme alışkanlığını anlatan 
Çekin, zorlandığı anda çıkar sağlamak 
için her an yalan söyleyebilen kişilere 
dair görüşlerini anlattı. Mitomani ile 
beyaz yalanın birbirinden farklı oldu-
ğunu vurgulayan Çekin, şunları söy-
lüyor: “Mitomani bazen kişilik 
bozuklukları ile karıştırılabilmektedir. 
Ancak kişilik bozukluklarının tersine 
mitomanik kişiler yalandan kazanç 
elde etmeyi düşünmezler. Kişilik bo-
zuklukları çoğunlukla çocukluk ça-
ğında, mitomani ise ergenlikte başlar. 
Mitomanlarda kişilik bozukluklarında 
görülen yoğun duygusal iniş ve çıkış-
lar ve intihar eğilimleri görülmez. 
Fakat takıntı bozuklukları, sınırda ki-

şilik, madde bağımlılığı, dürtü kont-
rol problemleri, bipolar bozukluklar, 
narsistik kişilik bozukluğu ve dikkat 
eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu 
gibi bazı psikiyatrik hastalıkların bul-
gusu da olabilmektedir. Hastalıklı ya-
lanlar, sık sık ve zorlantılı bir biçimde 
söylenen yalanlardır, bir çıkar sağla-
mak için söylenmezler ya da söylen-
meleri için ortada görünür bir neden 
yoktur. Sürekli söylenirler ve bu ya-
lanları söyleyenler, yalan söyledikleri-
nin anlaşılacağından korkmazlar ve 
bu yalanları söyledikleri için de bir 
suçluluk duymazlar. Yaşamadığı bir 
olayı yaşamış gibi anlatmak, göster-
mediği bir başarıyı göstermiş gibi 
sunmak, gerçekte olmayan, ölümcül 
bir hastalığının olduğunu ileri sür-
mek ya da başkalarını etkilemek için, 
ünlü biriyle yakın tanışıklığının oldu-
ğunu söylemek, bunun için verilebile-
cek örneklerdendir.” 

Mitoman kişileri nasıl tanıyabili-
riz? 

Bu oldukça zor bir durum, Çekin 

şunları anlatıyor bu konuda: “Çoğu 
zaman kişide kuşku uyandıracak 
kadar sıradışı ya da gerçek olamaya-
cak kurgular olduklarını hissetsek de 
bunlar öyle kolay anlaşılamaz. Anla-
mak için bazı ipuçları vardır. Genel-
likle bu kişiler, kendilerini kahraman 
gösteren birtakım başarılardan bah-
sederlerken bazı zamanlarda ise ken-
dilerine acınılması adına mağdur 
rolünde oldukları olaylar anlatabilir-
ler. Anlatılan öyküler çok detaylı ve 

geniş yelpazede olur. Öykü içerisinde 
sorulan sorulara çok hızlı ve büyük 
özenle yanıt verirler ancak verdikleri 
yanıtlar çoğu kez belirsizdir ve soru-
lan soruya verilecek doğru yanıttan 
çok uzaktır. Farklı zamanda aynı öykü 
sorulduğu zaman daha değişik bir 
kurgu ile anlatım yaparlar ve bu ya-
lanla yüzleştirildiklerinde yadsıma 
eğiliminde olurlar. Bunun sonucunda 
ani bir şekilde öfkelenip bu durumda 
da uğradıkları suçlama karşısında 
mağdur rolüne girebilirler.”  

Uzman Klinik Psikolog Solin 
Çekin, sağlıklı bireylerin bir sebeple 
beyaz yalan söyleyip daha çok du-
rumu kurtarmaya çalışırken; mito-
manların psikolojik olarak ihtiyaç 
halini alan yalan söylemeye karşı 
yoğun bir istek duyup yalan söyledik-
ten sonra rahatlama hissettiklerini 
söyledi. Çekin, bu durumun da as-
lında aralarındaki ince çizgi olduğunu 
vurguladı. 

Unutmayalım ki mitomani tedavi 
gerektiren bir durumdur ve bu kişile-

rin destek almaya ikna edilmesi ge-
rekmektedir: “Elbette ki tedavi ve te-
rapi sürecinde mitomani kişinin 
yüzüne yalancı olduğunu vurgula-
maktan ziyade hasta olduğu konu-
sunda farkındalık kazandırılması 
gerekmektedir. Farkındalık ve zarar 
algısı çalışmaları esnasında ise sakin-
liği korumak oldukça önemlidir. Ar-
dından hastalığını kabul eden 
mitomanın durumuna göre bir tedavi 
yöntemi belirlemekte ve sürece başla-
maktadır. Çoğunlukla psikoterapi uy-
gulanan bu hastalarda, daha ilk 
seansın sonunda bile büyük değişim-
ler görülebilmektedir. Gerçek dışı bir 
değerlendirme ve kurgulama sürecine 
sahip olması ile birlikte tedavisi ol-
dukça önemli olan mitomani hastalığı 
tedavi edilmediği takdirde ileri dere-
cede kişilik bozukluklarına sebep ola-
bilmektedir. Dolayısıyla hastanın 
tedavi konusunda ikna edilmesi ve en 
kısa süre içerisinde tedaviye ve terapi-
lere başlaması büyük önem arz et-
mektedir.” 

Ayşe 
CANDAN

Beyaz  
yalan mı  

alışkanlık mı?

2244 Sanayi Doktora Programı’nda 
Türkiye liderliği bulunan BUÜ, bu alandaki 
başarısını gelecek dönemde de sürdürmeyi 
hedefliyor. Mevcut programda çalışmalarına 
devam eden doktora bursiyer kontenjanında 
150’ye yaklaşan Üniversite Yönetimi, Valeo 
ve Kaplam firmalarıyla yaptığı Rekabet 
Öncesi İşbirliği sayesinde yeni açılacak çağ-
rılarda bursiyer sayısını arttıracak. İşbirliği 
protokolü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet 
Saim Kılavuz, Kaplam Otomotiv Yönetim 
Kurulu Üyesi Hanibal Kaynakçıoğlu ve 
Valeo Genel Müdürü Tuna Arıncı arasında 
imzalandı. Törende BUÜ Teknoloji Transfer 
Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam 
ve akademisyenler de hazır bulundu. 

BAŞARI DEVAM EDECEK 
Yapılan işbirliğinin üniversite ve şirketlere 

yeni proje kapılarını aralayacağını vurgulayan 
Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, birlikte 

yürütülecek çalışmaların bilimsel ve aka-
demik anlamda da topyekun gelişmenin 
önünü açacağını söyledi. 2244 Sanayi Dok-
tora Programı’nı ekonomik kalkınma he-
defleri nedeniyle de ayrıca önemsediklerini 
aktaran Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; 
“2244 Sanayi Doktora Programı, Türkiye’yi 
şaha kaldıracak projelerin başında geliyor. 
Tüm bu girişimlere rağmen maalesef halen 
doktora yapan kalifiye personel sayısı ye-
tersiz. Bu sayının acilen yükseltilmesi ve iş 
dünyası arasında da yaygınlaştırılması ge-
rekiyor. Üniversite olarak bu projenin en 
önemli destekçileri arasında yer alıyoruz. 
2020 yılında Türkiye birincisi olduk. Bu 
başarımızı devam ettirmek için aynı azimle 
çalışmaya ve sanayicilerimizle protokol im-
zalamaya devam ediyoruz. Bizlere bu konuda 
katkı sağlayan Kaplam ve Valeo firmalarımıza 
teşekkür ediyor, işbirliğimizin hayırlara 
vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. 
Törende konuşan Kaplam Otomotiv Yöne-
tim Kurulu Üyesi Hanibal Kaynakçıoğlu ve 
Valeo Genel Müdürü Tuna Arıncı da Bursa 
Uludağ Üniversitesi ile Ar-Ge ve proje temelli 
çalışmaların içerisinde bulunmaktan dolayı 
büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. 
Şirket yöneticileri, işbirliğinin artarak devam 
etmesi temennisinde bulundu. 

HÜNER KALIP’TA  
KERVANA KATILDI 
Öte yandan Bursa Uludağ Üniversitesi 

(BUÜ), sektörün önemli firmalarından biri 
olan Hüner Kalıp ile işbirliği protokolü im-
zaladı. Kurumlar arasında Ar-Ge esaslı proje 
ortaklığını başlatacak protokol sayesinde 
öğrenciler de firma bünyesinde staj ve uy-
gulama dersleri alma imkânına kavuşacak. 
Bursa Uludağ Üniversitesi, Üniversite-
Sanayi işbirliği çalışmalarını genişletmeye 
devam ediyor. Halkanın son üyesi, Bursa’nın 
önde gelen işletmelerinden Hüner Kalıp 
oldu. Hazırlanan protokole BUÜ Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Hüner 
Group Yönetim Kurulu Üyesi Onur Kumral 
ile Firmanın Genel Müdürü Ergün Günevi 
imza attı. 

AR-GE ÇALIŞMALARI VE BİLİMSEL  
PROJELER ÖN PLANA ÇIKACAK 
Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ah-

met Saim Kılavuz, üniversite olarak sahip 
oldukları teorik bilgi birikimini, iş dünyanın 
pratik bilgi birikimi ile birleştirmeyi arzu 
ettiklerini vurguladı. Aynı zamanda top-
lumun ortak aklını temsil ettiklerinin altını 
çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Teorik 
bilgi ile uygulamaya dayalı tecrübeyi bir 
araya getirdiğimiz takdirde çok olumlu 
sonuçlar alacağımıza inanıyorum. İşbirliği 
alanlarımız çok geniş. Proje konularımız 
da aynı şekilde sayıca çok fazla. Bursa bir 
sanayi kenti. Bizler de üniversite-sanayi 
işbirliğinin geliştirilmesi için büyük bir 
gayret gösteriyoruz. Hüner Kalıp gibi kıy-

metli bir işletme ile ortaklaşa çok sayıda 
özel projeye imza atacağımıza inanıyoruz. 
Burada öncelik alanlarımız Ar-Ge ve bilimsel 
projeler üzerine odaklanmak olacaktır. 
Aynı zamanda işbirliğimiz sayesinde öğ-
rencilerimiz için de yeni staj imkanları 
oluşacak. Bizlere destek verdikleri için 
firma yöneticilerimize teşekkür ediyor, iş-
birliğinin hayırlara vesile olmasını diliyoruz” 
açıklamasında bulundu. 

ÜNİVERSİTE DESTEĞİ  
SON DERECE KIYMETLİ 
Hüner Group Yönetim Kurulu Üyesi 

Onur Kumral ise işbirliğinin iki taraf için 
de hayırlı olması temennisinde bulundu. 
Elde edilecek bilimsel veriler doğrultusunda 
iki tarafın da karşılıklı fayda sağlayacağı 
bir anlaşma imzaladıklarını kaydeden Onur 
Kumral, “İşbirliği vesilesiyle önce Bursa’ya 
ardından da Türkiye’ye faydalı olmayı umu-
yoruz. İnşallah bu ortaklık ileride yapılacak 
çok daha iyi projeler için bir başlangıç olur. 
Bursa Uludağ Üniversitesi’ni ve burada 
görev yapan akademisyenlerin desteğini 
son derece önemli buluyoruz. Bizleri de 
böylesine kıymetli bir işbirliğine dahil et-
tikleri için Üniversitemiz yöneticilerine te-
şekkür ediyoruz” diye konuştu. İşbirliği 
imza töreninde BUÜ Teknoloji Transfer 
Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam, 
akademisyenler ve firma yöneticileri de 
hazır bulundu. (İHA)

Gelin adayı ile damat adayının aile-
lerinin kavga etmesi sonucu nişan atan 
gençler mahkeme yollarını aşındırdı. 
Yıllar süren davada çıkan olaylar sebebiyle 
komşularına rezil olan, etrafına küçük 
düştüğünü belirten genç kız ve annesine 
manevi tazminat ödenmesi gerektiğine 
hükmedildi. Yargıtay’da ‘rezil olma’ taz-
minatının tutarının yüksek olduğuna 
dikkat çekerek kararı bozdu. 

22 yaşıhdaki damat adayı ile 18 ya-
şındaki genç kız, ailelerinin de isteğiyle 
nişanlandı. Çiftler arasında yaşanılan 
tartışmalar üzerine damat adayının ailesi, 
gelin adayının evine gitti. Çıkan olaylarda 
iddiaya göre, damat tarafı, gelin ve an-
nesini darp etti. Nişanın bozulmasıyla 
sonuçlanan olayların ardından açılan 
ceza davasında damat adayı ve annesi 
cezaya çarptırıldı. Olaylar sebebiyle kom-
şularına karşı rezil olduklarını, etraflarına 
küçük düştüklerini belirten 18 yaşındaki 
gelin adayı ile annesi, toplam 30 bin 
liralık namevi tazminat davası açtı. Asliye 
Hukuk Mahkemesi’nde ifade veren davacı 
genç kız, 18 yaşında iken nişanlandığını, 
nişanlılık sürecinde aralarında bazı so-
runlar yaşandığını, olay günü davalıların 
evine gelip yaşanan tartışmalar sonucunda 
darp edildiğini öne sürdü. Davalıların 2. 
Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yar-
gılama sonucunda ‘kasten yaralama su-
çu’ndan ceza aldıklarını, bütün komşu-
larına ve etraflarına karşı küçük düştü-
ğünü dile getirdi. Davacı kız yararına 30 
bin annesi için 10 bin Tl manevi tazminat 
ödenmesi talep edildi. Davalılar damat 
adayı ile annesi ise iddiaları rededetti. 
Tarafları dinleyen Mahkeme, komşularına 
rezil olan genç kız için 8 bin annesi için 
11 bin TL manevi tazmkinat ödenmesi 
gerektiğine hükmetti. Davalılar kararı 
temyiz edince devreye giren yargıtay 4. 
Hukuk Dairesi, manevi tazminat tutarını 
fazla bularak kararı bozdu. Yeniden yapılan 
yargılamada mahkeme ilk hükmünde di-
rendi. Davalılar bu kararı da temyiz edince 
devreye bu defa Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu girdi. Emsal nitelikteki kararda; 
“Hâkim manevi tazminatın miktarını ta-
yin ederken saldırı teşkil eden eylem ve 
olayın özelliği yanında tarafların kusur 
oranını, sıfatını, işgal ettikleri makamı 
ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını 
da dikkate almalıdır.” ifadelerine yer 
verildi. Mahkemece verilen tazminat tu-
tarının fazla olduğunun belirtildiği Yar-
gıtay Hukuk Genel Kurulu kararında 
şöyle denildi: “Miktarın belirlenmesinde 
her olaya göre değişebilecek özel hâl ve 
şartların bulunacağı da gözetilerek takdir 
hakkını etkileyecek nedenler karar yerinde 
objektif olarak göstermelidir. Manevi 
tazminat bir ceza olmadığı gibi mal varlığı 
hukukuna dair bir zararın karşılanmasını 
da amaç edinmemiştir. O hâlde bu taz-
minatın sınırı onun amacına göre belir-
lenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut 
durumda elde edilmek istenilen tatmin 
duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli 
olan kadar olmalıdır. Tüm bu açıklamalar 
ve yasal düzenlemeler ışığında somut 
olay incelendiğinde; davalıların davacılara 
yönelik gerçekleştirdiği fiillerin basit tıbbi 
müdahale ile giderilebilecek yaralama ni-
teliğinde olduğu hususunda yerel mah-
keme ile Özel Daire arasında bir uyuş-
mazlık bulunmamaktadır. Ancak olay ta-
rihi, olayın gelişim biçimi, davacıların 
yaralanma derecesi ile tarafların sosyal 
ve ekonomik durumları dikkate alındı-
ğında davacılar lehine hükmedilen manevi 
tazminat miktarının fazla olduğu kanaa-
tine varılmıştır. Hâl böyle olunca; tarafların 
karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosya-
daki tutanak ve kanıtlara, bozma kara-
rında açıklanan gerektirici nedenlere 
göre, Hukuk Genel Kurulunca da be-
nimsenen Özel Daire bozma kararına 
uyulması gerekirken, önceki kararda di-
renilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” (İHA) 

Bursa Uludağ 
Üniversitesi (BUÜ), 
otomotiv sektörünün 
öncü kuruluşları ile 
Sanayi Doktora Programı 
Rekabet Öncesi İşbirliği 
Protokolü imzaladı.

BUÜ’den yeni işbirliği imzaları

Bozulan nişan  
için ‘rezil olma’ 
tazminatı ödenecek

İnegöl’de kaza ucuz atlatıldıİnegöl’de, sürücüsünün 
kontrolünden çıkan otomobil, 
tabelaları devirip yol kenarında 
park halinde olan araca 
çarparak durabildi. 2 kişinin 
yaralandığı kaza anı, bir iş 
yerinin güvenlik kamerasına 
saniye saniye yansıdı.

İnegöl’deki kaza, dün saat 11.30 sı-
ralarında Bursa-Ankara karayolu Avarlar 
köprülü kavşağı mevkiinde meydana 
geldi. Bozüyük istikametinden İnegöl’e 
seyir halinde olan sürücü Sadık Aktaş 
(25) yönetimindeki 16 AHN 780 plakalı 
otomobil, sürücüsünün kontrolünden 
çıktı. Köprülü kavşağın girişinde bulunan 
yön tabelalarına çarpıp deviren araç, 
ardından Mesudiye Mahallesi Yıldırım 
Caddesi’nde yol kenarında park halinde 
olan 16 AOR 613 plakalı otomobile çar-

parak durabildi. Kaza sonucu sürücü 
ile yanında bulunan Ömer Faruk Kara-
bacak (43) yaralandı. Yaralılar, olay 
yerine sevk edilen ambulansla İnegöl 
Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kaza 
anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına 
saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 
otomobilin park halindeki araca çarptığı, 
kazanın ardından otomobildeki yaralı-
ların kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp, 
oturdukları görüldü. Polis kazayla ilgili 
soruşturma başlattı. (İHA)
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Eski Rusya Devlet Başkanı Di-
mitri Medvedev, Çin’de sürpriz bir 
ziyaret gerçekleştirdi. Medvedev, 
sosyal medyada paylaştığı videoda, 
ziyarette Çin Devlet Başkanı Şi Cin-
ping ile görüştüğünü duyurdu. Ha-
len Rusya Güvenlik Konseyi Başkan 
Yardımcılığı görevini yürüten Med-
vedev, görüşmede “Rusya ve Çin 
arasındaki stratejik ortaklığı, iki 
ülke arasındaki işbirliğini ve Uk-
rayna’daki krizi ele aldıklarını” bil-
dirdi. Çin haber ajansı Xinhua, zi-
yarete ilişkin geçtiği tek cümlelik 
haberde, “Birleşik Rusya Par-
tisi Genel Başkanı Med-
vedev’in Çin Komünist 
Partisinin (ÇKP) da-
vetiyle Çin’i ziyaret 
ettiği, ÇKP Genel Se-
kreteri ve Devlet Baş-
kanı Şi ile görüştüğü” 
kaydedildi. 

Önceden duyurul-
mayan ziyaret, Rusya 
ile Çin donanmalarının Pa-
sifik’te yaptığı “Deniz İş-
birliği 2022” tatbikının 
başladığı güne denk gel-
di. Medvedev’in gö-
r ü ş m e d e 

“Ukrayna krizinin ele alındığına” 
ilişkin ifadesi, Çin’in, Rusya’nın şu-
battaki askeri operasyonlarıyla baş-
layan krize ilişkin tutumunun nasıl 
gelişeceğine ilişkin soruları bera-
berinde getiriyor. Çin, Ukrayna kri-
zinin başlangıcından itibaren Rusya 
aleyhine “işgal”, “saldırı” sözcükle-
rini ve “kınama” anlamına gelecek 
ifadeleri kullanmaktan kaçınmış, 
BM Genel Kurulunun kınama ka-
rarında çekimser oy kullanmıştı. 

Devlet Başkanı Şi’nin, Ukrayna 
savaşının başlamasından hemen 
önce, Pekin Kış Olimpiyatları sıra-
sında Rus mevkidaşı Putin ile gö-
rüşmesinde “iki ülke dostluğunun 
limiti olmadığını” açıklaması, Batı 
ülkeleri tarafından Moskova’nın 
Ukrayna’da başlatacağı askeri ope-
rasyona örtülü bir destek olarak 
yorumlanmıştı. Batı’nın savaş ne-

deniyle Rusya’ya ekonomik yap-
tırımlar uygulaması sonra-
sında Moskova ile Pekin 
arasındaki ticaret hacminin 
arttığı gözlenmişti. Çin li-
deri, Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin’in katıl-
madığı Endonezya’daki 
G20 Liderler Zirvesi’nin 

sonuç bildirisinde Ukrayna 
Savaşı’nda nükleer silah 
kullanma tehdidine karşı 

çıkan ortak tavrın altına 
imza atmıştı.  

(AA)
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları 
Yüksek Komiserliği, Afganistan’da Tali-
ban yönetiminin, kız öğrencilerin üniver-
site eğitimlerini askıya alma kararının, 
uluslararası hukuka aykırı olduğunu be-
lirtti. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri 
Volker Türk, yazılı açıklamasında, bu uy-
gulamanın Afganistan’daki kadın hakla-
rına vurulmuş kaba bir darbe olduğunu 
belirterek kararın, “tüm ülke için üzücü 
bir gerileme” teşkil ettiği vurgusunu 
yaptı. Kadınların sosyal hayattan siste-
matik bir şekilde dışlanmasının dünya-
daki yenilik ve gelişmelere ters 
düştüğünü kaydeden Türk, çok sayıda 
doktor, öğretmen ve hukukçu adayı ola-
bilecek kadınların emeğinin ziyan edildi-
ğinin altını çizdi. 
Türk, “Kadınların orta ve yüksek eğitime 
katılımını askıya almak, Afganistan’ın 
uluslararası hukuka karşı sorumlulukları-
nın açık ihlalidir.” ifadesini kullandı. Tali-
ban yetkililerine bu karardan dönme 
çağrısında bulunan Türk, “Kadınların eği-
time her seviyede ve ayrımcılığa uğrama-
dan erişimi, temel ve sorgulanamaz bir 
haktır.” ifadesine yer verdi. Taliban yöne-
timi dün, Bakanlar Kurulu kararı ile kız 
öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimleri-
nin ikinci bir duyuruya kadar askıya alın-
dığını bildirmişti. (AA)

BM’den  
Taliban’a tepki

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, şirketin 
yöneticiliğini üstlenecek kadar “aptal” birini 
bulur bulmaz Twitter CEO’luğu görevin-
den istifa edeceğini belirtti. Musk, Twitter 
hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu işi üst-
lenecek kadar aptal birini bulur bulmaz 
CEO’luktan istifa edeceğim! Sonrasında sa-
dece yazılım ve sunucu ekiplerini yönetece-
ğim.” ifadesini kullandı. Elon Musk, pazar 
günü Twitter’daki CEO’luk görevinden is-
tifa edip etmeme konusunda bir anket baş-
latmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini 
bildirmişti. Musk’ın anketinde 17 milyon 
500 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Anket 
sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 
57,5’i Musk’ın ayrılması, 42,5’i ise devam 
etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu. 
ABD basınında ise Elon Musk’ın aktif ola-
rak yeni bir Twitter CEO’su aradığına dair 
haberler çıkmıştı. (AA)

ABD Temsilciler Meclisi komitesi, eski ABD 
Başkanı Donald Trump’ın 6 yıllık vergi be-
yannamelerini kamuya açıklayacak. ABD 
Temsilciler Meclisi komitesi, eski ABD Baş-
kanı Donald Trump’ın vergi beyannameleri-
nin kamuya açıklanması yönünde oy 
kullandı. Yapılan oylama sonucunda 24 
“evet”, 16 “hayır” oyuyla Trump’ın 6 yıllık 
vergi beyannamelerinin kamuya açıklanma-
sına karar verildi. Komite üyelerinden 
Pennsylvania Demokratı Brendan Boyle oy-
lama sonrasında yaptığı açıklamada, “Bu, bir 
Kongre üyesi olarak vereceğim en önemli 
oylardan biri ve yüzde yüz arkasındayım” 
dedi. 6 Ocak Komitesi, 13 Ekim’de Trump’ın 
soruşturma kapsamında ifade verip verme-
mesi konusunda oylama yapmış, komite 
üyelerinin tamamı Trump’ın ifadeye çağrıl-
masına yönelik teklife “evet” oyu vermişti. 
Komite, Trump’ın “eylemlerinin hesabını 
vermesi gerektiğini” belirtmişti. Komitesi 
Başkanı Bennie Thompson, “Üyelerimizin 
ve müfettişlerin uzun süredir devam ettir-
diği çalışmaları sayesinde Donald Trump’ın 
ABD demokrasisini alt üst etmeye yönelik 
bir çaba gösterdiğine ve bunun doğrudan 6 
Ocak olayına yol açtığına dair hiçbir şüphe 
bırakmadık. 6 Ocak’ta olanların merkezin-
deki tek kişi o. Bu yüzden ondan ifade almak 
istiyoruz” demişti. (İHA)

Musk’tan ilginç 
istifa duyurusu 

Trump’ın vergi  
beyannameleri açıklanacak   

NATO’nun Yükselen Güvenlik Sına-
malarından Sorumlu Genel Sekreter Yar-
dımcısı David Van Weel, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya savaşı 
başladığından bu yana siber saldırıların 
savaştaki rolü ve öneminin tartışıldığını 
söyledi. Ukrayna-Rusya savaşında kul-
lanılan bomba, uçak ve tank gibi araçların 
“geleneksel savaş” kategorisine girdiğini 
belirten Weel, aynı zamanda savaşın 
modern teknoloji ile de yürütüldüğünü 
aktardı. David Van Weel, “Rusya, Uk-
rayna’ya savaş açtığında aynı anda siber 
uzayda askeri komuta yapılarına ve ile-
tişim sistemlerine de saldırdı. Ukrayna 
halkı arasında dezenformasyon ve korku 
yaymak için hükümetin web sitelerini 

hacklediler.” dedi. 
Dünya genelinde kullanılan ağdaki 

bir virüsün çok yönlü zarar verebildiğini 
kaydeden Weel, diğer devletlere yayıl-
masını sağlayan iletişim ağlarının da 
hacklendiğini kaydetti. Weel, “Ukrayna- 
Rusya savaşında kullanılan siber teknoloji, 
gelecekte herhangi bir savaşın büyük öl-
çüde bir parçası olacaktır.” diye konuştu. 
Ukrayna-Rusya savaşında yaşananlardan 
ders çıkarmaya çalışıldığını kaydeden 
Weel, savaştan alınan ilk derslerden bi-
rinin Ukrayna halkının dayanıklılığı ol-
duğunu dile getirdi. 

Weel, siber teknolojinin sadece hü-
kümetin ilgilenmesi gereken bir şey ol-
madığını belirterek, “Saldırıya uğradı-
ğımızda, herkesin bir noktada saldırıya 
uğrayacağı dayanıklı ağlara sahip oldu-
ğumuzdan emin olmak hepimize bağlı.” 
ifadesini kullandı. Siber saldırılara karşı 
herkesin hızlı bir şekilde toparlanabilmesi 
ve bu saldırılara karşı direncin artırılması 
gerektiğini kaydeden Weel, 2014’ten 
beri Ukrayna’ya bunun için destek ve-
rildiğini ve saldırıları püskürtmek için 
Ukrayna halkının büyük bir çaba ve 
direnç gösterdiğini vurguladı. 

SİBER UZAYDA ÖZEL  
SEKTÖRÜN ÖNEMİ 
Weel, Microsoft ve Amazon gibi şir-

ketlerin, siber uzayda güvenliği sağlamada 
çok önemli bir rolü olduğuna işaret ede-
rek, bu şirketlerin ve hükümetlerin tüm 
ağlarda neler olup bittiğine dair çok 
sayıda bilgiye sahip olduğuna işaret etti. 
Microsoft’un, Ukrayna hükümetinin ve-

rilerinin bulutta (cloud) tutulmasında 
çok önemli bir rol oynadığına dikkati 
çeken Weel, “Fiziksel saldırılar yoluyla 
bunu engellemek hükümetlerin idaresini 
kaybetmesine neden olacaktır.” dedi. 

Weel, siber uzayın her zaman tartış-
maya açık bir konu olduğunu kaydederek, 
şunları söyledi: “Siber uzayda gerçekten 
bir barış zamanı krizi ya da çatışma za-
manı yoktur. Biz konuşurken siber sal-
dırılar devam ediyor. Peki sürekli saldırı 
altında olduğumuz gerçeğine alışmak 
için kendimizi nasıl organize edeceğiz? 
Bir sonraki zirvede üzerine çalıştığımız 
sorulardan biri de bu.” 

YAPAY ZEKA SAVAŞIN  
GELECEĞİNDE ROL OYNAYACAK 
Weel, gelişen teknolojilerin yavaş ya-

vaş devreye gireceğini ve savaşın gele-
ceğinde rol oynayacağını aktardı. Tek-
nolojinin değerlere ve normlara uygun 
olarak geliştirilmesi gerektiğini kaydeden 
Weel, şunları kaydetti: “NATO ile yap-
maya çalıştığımız şey de bu. Devletlerin, 
yeni teknolojilerin sorumlu kullanımının 
ne olduğunu tartışabilecekleri bir plat-
form sağlamak. Bu nedenle, yapay zeka 
ile savunma-güvenliğin kullanımı için 
bir yapay zeka stratejisi tasarladık; burada 
tüm müttefikler, yapay zekayı bir savaş 
bölgesinde kullanabilmemiz için önce 
uyması gereken kurallar olduğu konu-
sunda hemfikir. Aynısını otonom sis-
temler ve robotlar için de yaptık.” 

Weel, şu anda teknolojiye dayalı 
olarak neyin mümkün olduğuna dair 
bazı katı sınırlamalar getirildiğine dikkati 

çekerek, insanları savunurken değerlere 
bağlı kalmanın önemini vurguladı. Ül-
kelerin teknolojileri nasıl kullandığının 
yakından takip edildiğini aktaran Weel, 
teknolojinin sorumlu bir şekilde kulla-
nılmasının önemine değindi.  

TEKNOLOJİNİN SORUMLU  
BİR ŞEKİLDE KULLANILMASI 
Asırlar önce de savaşların olduğunu 

ve savaşın genel olarak insanlık için bir 
tehdit olduğunu söyleyen Weel, gelişen 
teknolojinin bir savaş tehdidi olmasının 
kullanımına bağlı olduğunu aktardı.        Weel, 
yapay zekanın olası tehlikelere karşı ko-
ruma sağlayabileceğine değinerek, siviller 
arasında herhangi bir ayrımcılık yapılma-
dan ya da başka bir şekilde tahribat oluş-
turmadan kullanılıyorsa teknoloji kulla-
nımının yararlı olabileceğini söyledi. 

TÜRKİYE’NİN İNSANSIZ  
HAVA ARAÇLARI UKRAYNA’DA  
BÜYÜK ROL OYNUYOR 
Weel, Türkiye’nin insansız hava araç-

larının Ukrayna-Rusya savaşında büyük 
rol oynadığına değinerek, “(Ukrayna’daki 
Türk İHA’ları) Modern savaşlarda ya-
pılabilecek yeniliğin gerçekten iyi örneği 
olduklarını düşünüyorum.” dedi. Genel 
Sekreter Yardımcısı Weel, şöyle konuştu. 
“İnsansız hava araçlarının son teknoloji 
savaş uçağı ile karşılaştırırsanız büyük 
bir tutarsızlık ortaya çıkacaktır. İHA 
çok daha ucuzdur ve daha az yeteneğe 
sahiptir. Ancak savaşın neresinde ol-
duğunuza bağlı olarak büyük bir somut 
örnek sağlar.” (AA)

Türk İHA’larına 
NATO’dan övgü   

NATO Genel Sekreter 
Yardımcısı David Van 
Weel, Türkiye’nin 
insansız hava 
araçlarının Ukrayna-
Rusya savaşında büyük 
rol oynadığına 
değinerek, “Modern 
savaşlarda 
yapılabilecek yeniliğin 
gerçekten iyi bir 
örneği.” dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından 
yapılan açıklamada, Mayıs-Ağustos 
2022’de, Ermenistan’ın Laçın şehri ve 
yakınındaki 2 köyü boşaltmadan önce 
yüzlerce ev ve diğer yaşam alanlarının 
kasıtlı ve maksatlı olarak tahrip edildi-
ğine dair AİHM’ye bir dizi kanıt sunul-
duğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu 
bölgelerde kontrolü elde tuttukları dö-
nemde Ermenistan hükümetinin bu 
büyük çaplı yıkımı önlemek için her-
hangi bir adım atmadığı kaydedildi. 

Ermenistan yetkililerinin “yakılmış 
toprak politikası”nda aktif olarak yer 
aldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler 
kullanıldı: “Ermenistan hükümeti, Laçın 
yolunda sistematik insan hakları ihlalleri 
gerçekleştirmiştir. Yeni tespit edilen 
kanıtlar, Ermenistan ordusunun 10 

Kasım 2020 tarihli üçlü bildiriye göre 
boşaltması gereken bölgelere mayın 
döşediğini, aynı zamanda konutlara 
mayın tuzakları yerleştirmeye devam 
ettiğini gösteriyor. 2021’de Ermenis-
tan’da üretilen ve Laçın yolu üzerinden 
Azerbaycan’a getirilen mayınlar da buna 
dahildir. Ermenistan’ın ‘yakılmış toprak 
politikası’ kapsamında evlerin yıkılması 
ve sivil konutlara kasıtlı olarak patla-
yıcılar yerleştirilmesi, 30 yıl önce Er-
menistan’ın yasa dışı işgali sonucunda 
yurtlarından olan göçmenlerin eski ev-
lerine ve topraklarına geri dönmelerini 
engelliyor. Ermenistan hükümetinin 
yaptıkları, Azerbaycanlıların özel ve 
aile yaşamı, hareket özgürlüğü, mülkün 
barışçıl şekilde kullanılması hakkının 
ihlalidir. Azerbaycan, ağır insan hakları 
ihlali sonucunda meydana gelen zarar 
için tazminat, bölgenin eski haline ge-
tirilmesi, onarım ve diğer masrafların 
karşılanmasını talep ediyor.” Açıkla-
mada, Azerbaycan’ın uluslararası insan 
haklarının sürekli ve kasıtlı ihlali ne-
deniyle Ermenistan hükümetinin ko-
vuşturmaya tabi tutulması için çabala-
rını sürdüreceği vurgulandı. (AA)

Azerbaycan hükümeti, işgalden 
kurtarılmış topraklarda 
Azerbaycanlılara yönelik ağır 
insan hakları ihlali nedeniyle 
Ermenistan aleyhinde Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
(AİHM) başvuruda bulundu.

Rusya Güvenlik Konseyi 
Başkan Yardımcılığı görevini 
yürüten Medvedev, 
ziyaretinde Çin Devlet 
Başkanı Şi ile görüştü.

Medvedev’den  
Çin’e sürpriz ziyaret 
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Acar, milli takımın, İtalya’nın Napoli 
kentinde 30 Eylül-7 Ekim 2023 tarihle-
rinde yapılacak Avrupa Şampiyonası’na 
hazırlık kapsamında Gaziantep’te ger-
çekleştirdiği kampta, AA muhabirinin 
sorularını yanıtladı. Down Sendromlular 
Futsal Milli Takımı’nı 2017’de kurduklarını 
hatırlatan Acar, 2018’de Avrupa üçüncüsü 
olduklarını ve bunun kendilerini ciddi 
şekilde motive ettiğini söyledi. 

“4 ETAPLI FUTSAL TÜRKİYE  
KUPASI BAŞLAYACAK” 
Türkiye’de down futsalın gelişmesi 

için çalışmaların devam ettiğini belirten 
Acar, “Türkiye Özel Sporcular Spor Fe-
derasyonunun (TÖSSF) büyük destekle-
riyle 2023 yılında 4 etaplı Futsal Türkiye 
Kupası başlayacak. Öncesinde Kocaeli’de 
Türkiye Kupası diye bir başlangıç yaptık. 

İnşallah önümüzdeki dönemde ülkemizin 
farklı illerinden farklı takımların oluş-
turduğu bir 4 etaplı futbol ligi oynanacak. 
Bunun için etapların ön hazırlığını yapı-
yoruz. Takımlar bizimle iletişime geçiyor. 
Aynı zamanda milli sporcularımızın da 
düzenli olarak antrenman yapacağı, her 
kampa hazır olarak geleceği bir organi-
zasyon olacak. Bizim adımıza mutluluk 
verici.” değerlendirmesinde bulundu. 

“FUTSALDA DÜNYANIN  
YÜKSELEN DEĞERİ OLDUK” 
Acar, TÖSSF’nin Türkiye’de son yıllarda 

dikkat çeken projeler yaptığını ve kendilerini 
her alanda desteklediklerini belirterek, 
şöyle devam etti: “Son dönemlerde Down 
Sendromlular Futsal Milli Takımı olarak 
dünyanın yükselen değeri olduk. Güney 
Amerika ülkeleri, Arjantin, Brezilya, Peru, 
Şili bunlar ön plandaydı öncesinde. Avru-
pa’da ise İtalya ve Litvanya. Biz de bunların 
en ön seviyesindeyiz. Tabii bunun en 
büyük avantajı ülkesine ve engellisine 
değer veren bir Cumhurbaşkanımızın ol-
masıdır. Bununla beraber belediyelerimizin 
desteğiyle down futsal her geçen gün üze-
rine koyarak devam ediyor. Şu an dünyanın 
en iyi üçündeyiz. Down futsalı daha büyük 
evreye getirerek dünyanın birincisi ve yük-
selen bir değeri olarak çalışmalarımıza 
devam etmek istiyoruz.” 

“BİZİM DE VAR BİR HİKAYEMİZ” 
Engelli bireylerle takım olarak çalış-

manın zor olduğunu ama kendilerinin 
bu işi sevdiğini vurgulayan Acar, “Bu ço-
cuklarla çalışmak bizim için mutluluk. 
Sıfırdan başladık ve en yüksek evreye 
çıkabilmek bizim için onur ve mutluluk 
verici oldu. Bu da ayrıca motivasyon ve-
riyor. Bu çocuklarla 24 saat geçirmek 
bize çok pozitif artılar sağlıyor. Aslıda 
şöyle bir şey söyleyebilirim. Biz kendi 
içimizde gerçek hayatı yaşıyoruz. Ço-
cuklara her zaman şunu söylüyorum. 
‘Bizim de var bir hikayemiz’. Bu ortamda 
bulunmaktan büyük mutluluk ve gurur 
duyuyorum kendi adıma.” diye konuştu. 
Acar, 2021 yılında Avrupa Şampiyonu 
olduklarında sporcuların gözlerinde olu-
şan mutluluğun tarif edilemez olduğunu 
anlattı. Her kampı farklı illerde yaparak 
o ilde bulunan down sendromlu çocuklara 
dikkati çekmek istediklerini belirten 
Acar, şu değerlendirmede bulundu: 
“TÖSSF Başkanı Birol Aydın başkanımızın 
her zaman söylediği bir söz vardır. ‘Her 
özel bireyin yapacağı bir spor branşı 
vardır’ diye. Biz de bu branşların içinde 
futsalı temsil ediyoruz. Biz farklı illerde 
kamp yaparak o ildeki down sendromlu 
çocuklara farkındalık yaratmak istiyoruz. 
Bunun için belediyelerin önemli katkıları 
var. Bu kolay gibi görünüyor ama ger-
çekten zor. Çünkü özel bireylere sahip 
aileler sadece çocuklarıyla zaman geçirmek 
zorundalar. Biz 24 saat uçakla Peru’ya 
gittik. Bir downlu çocuğun bu kadar saat 
uçakla gitmesi çok zor. Bu evrelere gele-
bilmek için çaba sarf ettik. Biz de eli-
mizdeki bu başarı hikayemizi farklı illerde 
kamplar yaparak bunları yansıtmak is-
tiyoruz. Bu çocukların dünyanın her ye-
rinde İstiklal Marşı’nı okutacağına canı 
gönülden inanıyorum.” (AA) 

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 
maçında TECO Karacabey 
Belediyespor, deplasmanda 
Giresunspor ile karşı karşıya geldi. 
Karacabey rakibini 5-0 mağlup 
ederek bir üst tura yükseldi.

Çotanak Spor Kompleksi’nde 
oynanan Ziraat Türkiye Kupası 
5.Tur maçında TECO Karacabey 
Belediyespor, BITEXEN Giresuns-
por’u 5-0 mağlup etti. Saat 13:00’de 
oynanan mücadeleyi hakem Direnç 
Tunusluoğlu yönetirken, Emir Eray 
Eyisoy ve Ogün Kamacı yardımcı 
hakem olarak görev yaptı. Karşı-
laşmanın dördüncü hakemi ise Me-
lis Özçiğdem oldu. TECO Karacabey 
Belediyespor, Giresunspor karşısına 
sahaya şu 11 ile çıktı; Üseyin Arslan, 
Yusuf Erdem Gümüş, Ömer Kuşan, 
Muhammet Yeşil, Kadir Turhan, 
Abdullah Balıkçı, Erdem Dikbasan, 
Mustafa Diler, Fatih Aktay, Onur 
Karakabak, Sadık Arda Yılmaztürk. 
Karacabey Belediyespor’un gollerini 
maçın 10. ve 32. dakikalarında 
Ömer Kuşan, 50. ve 
68. dakikalarında 
Abdullah Balıkçı ve 
84. dakikada pen-
altıdan Fatih Aktay 
kaydetti.

PORSS Kadir Umut PEHLİVAN

İnegölspor, iki kalecisi Sercan Çoba-
noğlu ve Emre Selen’in sözleşme-
lerini şikeye karıştıkları iddiasıyla 
feshetti. Ayrıca iki futbolcu hak-
kında adli süreç 
başlatıldığı da 
belirtildi. 

Kulüp tarafından yapılan 
yazılı açıklamada, “Kulübümüz 
futbolcularından, kaleciler Sercan 
Çobanoğlu ve Emre Selen’in şikeye 
karıştığı, bazı maçlarımızda İne-
gölspor aleyhine şike yaptıkları 
iddia edilmiş olup bu bilgi kulü-
bümüze ulaşmıştır. İddiası dahi 
çirkin olan, tasvip etmediğimiz bu 
olay sebebiyle yönetimimiz tara-
fından ivedi olarak alınan karar 
ile her iki futbolcuyla da kulübü-
müz menfaatleri doğrultusunda 
derhal yollarımız ayrılmıştır. İddia 
edilen bu olaya ilişkin olarak ku-
lübümüz tarafından İnegöl Cum-

huriyet Başsavcılığı bünyesinde suç du-
yurusunda bulunulmuş olup, ilgili hu-
kuksuzluğa karışanlar hakkında, hak et-
tikleri yaptırımların uygulanması için 
adli süreç başlatılmıştır” ifadelerine yer 
verildi. İddialara kayıtsız kalmayan 2 
genç futbolcu da avukatları nezaretinde 
hazırladıkları açıklamaları sosyal medya 
hesaplarından paylaştı. Sercan Çobanoğlu, 
“Profesyonel kalecilik yaptığım İnegöl 
başta olmak üzere formasını giydiğim 
hiçbir kulüpte medyaya yansıyan ve ta-
rafıma atılan bu suçlamalarla bir alakam 
olmamıştır. İnegölspor’da dahil formasını 
terlettiğim tüm kulüplerin başarısı için 
elimden gelenin daha fazlasını yapmaya 
çalıştım. Adımın geçtiği bu asılsız iddialar 
gerçeği yansıtmamakla birlikte çıkan bu 

haberler sadece tarafıma değil Türk 
futboluna da zarar vermektedir” 

dedi. Diğer kaleci Emre Selen 
ise bir süredir formasını giy-

diği İnegölspor 
ile karşılıklı 
görüşüp yol-

larını ayırdığı-
nı belirterek, “Profesyonel olarak 
kalecilik yaptığım 12 yıllık kari-
yerimde formasını giydiğim bütün 
takımlar benim için birer aileden 
farksız olup bu bilinçle sahada 
mücadelemi verdim. Futbola 
yakışır bir şekilde kariyerime 
devam ettiğim bu süre içeri-
sinde adımın geçtiği bu asılsız 
iddialar gerçeği yansıtmamak-
tadır” şeklinde konuştu. (İHA)

Haklarında çıkan şike 
iddialarının ardından kulüpleri 
İnegölspor tarafından 
sözleşmeleri feshedilip 
haklarında savcılığa suç 
duyurusunda bulunulan iki 
kaleci Sercan Çobanoğlu ve Emre 
Selen, iddialara cevap verdi. Her 
iki kaleci de adlarının geçtiği 
haberlerin gerçeği yansıtmadığını 
ve asılsız olduğunu söyledi.

Down Sendromlular Futsal 
Milli Takımı Teknik 
Sorumlusu İbrahim Acar, “Şu 
an dünyanın en iyi üçündeyiz. 
Down futsalı daha büyük 
evreye getirerek dünyanın 
birincisi ve yükselen bir değeri 
olarak çalışmalarımıza devam 
etmek istiyoruz.” dedi.

Down Sendromlular Futsal 
Milli Takımı’nın gözü zirvede!



UNESCO Dünya Miras 
Listesi’ndeki tarihi Ani Ören 

Yeri’ne yakın bir yerde bulunan 
küpeler, Kars Arkeoloji ve Etno-

grafya Müzesi’nde muhafaza 
ediliyor. Üzerinde yıldız, 
damla ve hilal motifi bu-

lunan 22 gram ağırlığın-
daki küpeler, gelecek yıl 
müzede sergilenecek. 
Kars Arkeoloji ve Etno-
grafya Müzesi Müdürü Yavuz 
Çetin, AA muhabirine, Kars’ın 

sınır şehri ve tarihi İpek Yolu 
üzerinde bulunması dolayısıyla 
birçok medeniyete ev sahipliği 

yaptığını söyledi. Kars’ta birçok 
medeniyetin kültür varlığını gör-
menin mümkün olduğunu anlatan 

Çetin, Ani Ören Yeri ve çevresinde Köşevenk 
ile Mağazberk gibi çok sayıda tarihi taşınmaz 
kültür varlığının bulunduğunu ifade etti. 

İnsanların tarih boyunca hayvanlardan 
yararlandıkları gibi onlara fiziksel ya da ka-
rakteristik anlamlar da yüklediğini dile getiren 
Çetin, “Kedigiller familyasından vaşak da bu 
hayvanlardan birisidir. İnsanlar, bu hayvanın 
yırtıcılığından ve gücünden etkilenerek bunu 
sanatsal ögelerde kullanmışlardır. Kars böl-
gemizde de vaşağın varlığı bilinmektedir. Mü-
zemizdeki bir çift vaşak biçimli küpe, 1994’te 

Ani’nin yaklaşık 16 kilometre kuzeyindeki 
Subatan köyünde bulunarak bize getiril-
miştir.” dedi. 

Çetin, bulunduğu bölge itibarıyla 
“vaşak biçimli” altın küpeleri Orta 
Çağ dönemine tarihlendirdiklerini be-
lirtti. Küpeleri yeni yılda sergileye-
ceklerini aktaran Çetin, şunları kaydetti: 
“Küpemiz depoda muhafaza edilmek-

tedir. 2023’te bunu halkımıza geçici 
olarak sergilemeyi planlıyoruz. Tüm hal-

kımızı bu muhteşem eseri görmeye davet 
ediyorum. Küpemiz vaşak biçimli, oldukça 
süslü bir küpedir. Üzerinde yıldız, damla ve 
hilal motifi bulunmaktadır. Her biri 22 gram 
ağırlığındaki küpeler altın madeninden ya-
pılmış ve oldukça ince işçilikle işlenmiş. Üze-
rindeki motifler küpelerin sanatsal zarafetini 
gösterir niteliktedir.” (AA)

Orta Çağ döneminde 
önemli bir ticaret merkezi 

olan Ani Ören Yeri’nden 
geçen İpek Yolu 

güzergahında bulunan 
“vaşak biçimli” altın 
küpeler, 2023’te Kars 

Arkeoloji ve Etnografya 
Müzesi’nde sergilenecek.

Rusya-Ukrayna 
savaşı devam eder-
ken Rus güçlerinin 
düzenlediği saldırılar 

nedeniyle enerji altya-
pısının ağır hasar gördü-
ğü Ukrayna’da, diğer şe-
hirler gibi Kiev’de de acil 
veya planlı elektrik kesin-

tileri devam ediyor. Kent 
merkezindeki Kiev Hayvanat 

Bahçesi’nin yöneticileri, kışın 
soğuk havalarda elektrik ke-

sintisi yaşandığında hayvanların 
ısınması için odun sobaları kur-
maya başladı. Her gün birçok ki-
şinin ziyaret ettiği Kiev Hayvanat 

Bahçesi’nde kurulan büyük odun 
sobaları ziyaretçilerin de dikkatini 
çekiyor. 

“SAVAŞ BİZİ 18. YÜZYILA  
SÜRÜKLEDİ” 

Kiev Hayvanat Bahçesi Genel Müdürü 
Kiril Trantin, 1909’de açılan hayvanat bah-

çesindeki binlerce hayvanın ısınması için 
ürettikleri çözümü AA muhabirine anlattı. 

7 yıldır yöneticiliğini yaptığı hayvanat bah-
çesinin, Ukrayna’daki en büyük hayvanat 

bahçesi olduğunu dile getiren Trantin, sal-
dırılar nedeniyle başkentte ciddi elektrik 

sorunu yaşandığını ve soğuk havalarda 
hayvanlar için sıcak ortam oluştu-

rulmasının kritik önem taşıdığını 
belirtti. 

Elektrik kesintilerinin uzun 
sürmesi durumunda ısıtma sis-

temlerinde de sorunların yaşandığını ifade eden 
Trantin, “Bazı hayvanlar ısınmadan yaşayamaz. Bu 
yüzden de hayvanat bahçesinin en kritik noktalarında 
sıcak ortamın oluşması için odun sobaları kurduk.” 
dedi. Elektrik kesildiğinde jeneratör yardımıyla hay-
vanat bahçesini aydınlatmaya ve ısıtmaya çalıştıklarını 
kaydeden Trantin, uzun süre elektrik kesintisi ya-
şandığında odun sobalarını yakmak zorunda kal-
dıklarını söyledi. 

Trantin, kış döneminde hayvanların sağlığı için 
mevcut şartlarda en uygun çözümün odun sobaları 
olduğunu belirterek “Bu sobalar odunla yakılıyor. 
Odunu satın alıyoruz. Sıcak ortama en çok ihtiyaç 
duyan hayvanlar için bu çok önemli.” diye konuştu. 
Hayvanat bahçesinde 200 türden 4 bine yakın hay-
vanın bulunduğunu kaydeden Trantin, ayrıca ça-
tışmaların yaşandığı cephe hattında bulunan şe-
hirlerdeki hayvanat bahçelerinde bulunan hayvanları 
da kurtarmak amacıyla Kiev’e getirdikleri bilgisini 
paylaştı. Kurdukları odun sobalarının dünya genelinde 
yıllar öncesinde kullanıldığına işaret eden Trantin, 
“Benzer sistemler 18. yüzyılda kullanılıyordu. Bu 
savaş bizi 18. yüzyıla sürükledi.” dedi. 

SAVAŞ BAŞLADIĞINDA  
HAYVANLARLA BERABER YAŞADIK 
Kiril Trantin, savaşın ilk günlerinde Rus ordusu 

Kiev bölgesinde bulunduğu zaman, çalışanlarıyla 
hayvanat bahçesine geldiğini ve hayvanları korumak 
amacıyla burada haftalarca yaşadıklarını dile getirdi. 
Trantin, sözlerini, “50 kişilik personelimizle gece 
gündüz burada kalıyorduk. Hayvanlar için stokta 
yemek vardı. İki ayrı grubumuz sürekli görevdeydi. 
Bir ekip marketlerden insanlar için yemek getiriyordu, 
diğeri ise hayvanlarla ilgileniyordu. Bu şekilde 
hayatta kalabildik. Şimdi de kış için hazırız.” diye 
tamamladı. (AA)
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Rus ordusunun 
Ukrayna’daki kritik 
altyapılara ve enerji 
tesislerine yönelik yoğun 
saldırıları devam 
ederken ülkede yaşanan 
elektrik kesintileri 
nedeniyle başkent 
Kiev’deki hayvanat 
bahçesinde hayvanların 
ısınabilmesi için odun 
sobaları kuruldu.

Afganistan’da yün iple geleneksel yöntemlerle dokunan Afgan halısı, Türkiye 
üzerinden dünya pazarında alıcı buluyor. Afgan Türkmenlerinin dokuduğu halı 
ve kilimler, dekoratif ürün arayanların tercihi oluyor. Karışık desenler ile canlı 
renklerin bir arada kullanıldığı halılara, geleneksel Türk ögeleri ile hayvan figürleri 
ve hayat ağacı gibi motifler de işleniyor. Eski zamanlardan beri “güzel halı ve 
kilimleri” ile bilinen Cüzcan’ın Akça ilçesi, geleneksel Afgan halısının üretim mer-
kezlerinden biri olma özelliğini sürdürüyor. 

Yaklaşık 6 bin kişinin halı işiyle uğraştığı Akça’daki “Muhammedi” isimli 
atölyede, 28 yıldır üretim yapılıyor. Çevre ülkelerden gelen yünler, halı işi yapan 
ailelerce evlerde ipe dönüştürülüyor ve dokunuyor. Halılar, atölyedeki yıkama, 
kurutma, düzeltme ve boyama gibi işlemlerin ardından genellikle Türkiye 
üzerinden diğer ülkelere ihraç ediliyor. 

“YÜN 37 AŞAMADAN GEÇİYOR” 
“Muhammedi” atölyesinin sahiplerinden Hacı Hamidullah 

Hal Muhammedi, AA muhabirine, Akça’da 500-600 kişiye 
ip yapmaları için yün, 1800 kişiye de halı dokumaları 
için ip verdiklerini söyledi. Yünlerin Suudi Ara-
bistan, Irak ve Suriye’den Pakistan’a getiril-
diğini, buradan da Afganistan’a ulaştığını 
anlatan Muhammedi, sonraki aşamaları 
şöyle anlattı: “Hayvan yünü halıya 
dönüşmesi için 37 farklı aşamadan 
geçiyor. Yıkaması, kurutması, 
düzeltmesi, boyaması gibi yak-
laşık 20 aşamayı atölyede ya-
pıyoruz, diğer aşamalar ise 
evlerde yapılıyor. Genellikle 
ihracatımız Türkiye’ye. Tür-
kiye’den de başka pazarlara 
gönderiyoruz. 14-15 farklı 
halı üretiyoruz.”  

(AA)

Geleneksel Afgan halısı, 

TÜRKİYE’DEN 
dünyaya ulaşıyor
Afganistan’da yün iple geleneksel yöntemlerle dokunan  
Afgan halısı, Türkiye üzerinden dünya pazarında alıcı buluyor.

Orta Çağ’dan kalma “vaşak 
küpeler” görücüye çıkıyor  


