
Bursa’da ayrıldığı kız arkadaşını para meselesi 
yüzünden bıçaklayarak öldürdüğü, annesini ya-
raladığı iddiasıyla tutuklanan sanık ile ona yardım 
ettiği iddia edilen arkadaşının yargılanmasına 
devam edildi. Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmaya tutuklu sanıklar Oktay H. ve Alican 
V, maktul Asya Pınar Üzümcü’nün annesi İfakat 
Evci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile 
taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, Oktay 
H. ve Alican V’nin olay günü Üzümcü ile annesinin 
yaşadığı evin kapısını açtırdıkları iki çilingiri 
tanık olarak dinledi.   n 3. sayfada

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 
Bursa’nın güçlü üretim ve ihracatçı kimliğini 
mutlaka koruması gerektiğini belirterek, “Bu-
gün Bursa ihracatta üst sıralardaysa, 60 yıl 
önce kurulan Organize Sanayi Bölgesi’nin 
büyük katkısı var. Dünyanın en büyük ekono-
mileri KOBİ’lerle büyüdü. Şehrin kalkınması 
için KOBİ’lerimizin büyümesinin önünü aç-
malıyız” dedi.   n 5. sayfada

Yıldırım Belediyesi, Samanlı Mahallesi’ndeki 160 
dönümlük alana kazandıracağı Yıldırım Lojistik 
Merkezi hem ekonomiye değer katacak hem 
de ilçenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Yıl-
dırım’a ve şehir ekonomisine önemli katkıları 
olacak Yıldırım Lojistik Merkezi’nin bünyesinde 
95 bağımsız alan bulunacak.  n 4. sayfada

Yıldırım’a çevreci  
lojistik üs

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Vedat Bil-
gin, “Türki-
ye’nin emek-
çileri şundan 
emin olsun-
lar, onları 
enflasyona 
ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatı devam 
ediyor. Dolayısıyla bunu dikkate alan bir dü-
zenleme yapacağız” dedi.  n 7. sayfada

“Dünya 5’ten 
büyüktür”
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Burkay: “Bursa üretim 
ve ihracatçı kimliğini 
korumak zorunda”

n Haberi 6’da

 “Suriye’deki terör 
örgütlerine destek 

sonlandırılmalı”   

Çavuşoğlu:

n Haberi 6’da

“Bunların  
palavralarına  

aldırmayın”

Erdoğan:

Alpaslan 
YILDIZ

4’TE

Bilgin: “Emekçileri 
enflasyona  
ezdirmeyeceğiz”

Korkunç kaza, 26 Haziran 
2022 tarihinde saat 15.40 sıra-
larında Mudanya’da Bursa Asfaltı 
Caddesi üzerinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Burak U. 
(28) idaresindeki 16 ANV 418 
plakalı otomobil, yolun karşına 
geçmek isteyen anneanne Fikriye 
Yeğit (56) ve torunu Zeynep 
Mira Güler’e (6) çarptı. Çarp-
manın şiddetiyle nine ve torun 
savrularak ağır yaralandı. Kazayı 
gören diğer sürücülerin ihbarı 
üzerine olay yerine polis ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. Olay yerine 
gelen sağlık ekiplerinin yaptığı 
kontrollerde Fikriye Yeğit’in ha-
yatını kaybettiğini belirlerken, 
torunu Zeynep Mira Güler ise 
ağır yaralı olarak kaldırıldığı 
Bursa Şehir Hastanesi’nde 2 
günlük yaşam mücadelesini kay-
betti. Olay yerine gelen polis 
ekipleri, otomobil sürücüsü Bu-
rak U.’ya yaptığı alkol testinde 
0.86 promil alkollü olduğunu 
tespit etti. 

“MUDANYA’DA DENİZE 
GİRMEYİ ÇOK İSTEMİŞTİ” 

Feci kazada annesini ve kızını 
kaybeden Gamze Yeğit, “Annem 
ile kızım 2 günlüğüne teyzemin 
yanına gitmişlerdi. Kızım Zeynep 
Mudanya’da denize girmeyi çok 
istemişti. Orada karşıdan karşıya 
geçerken alkollü, ehliyeti olmayan 
ve hız yapan bir kişi tarafından 
öldürüldü. Mahkemece süreci de-
vam ediyor ve şu anda tutuklu 
yargılanıyor. İçeriden çıkarsa aynı 
suçları işleyerek daha kaç kişinin 
canını alacak. İnşallah bundan 
sonra tutukluluğunun devamını 
istiyoruz. İçeriden çıkmamasını 
istiyorum. Çünkü içeriden çıktığı 
zaman yollarda alkollü ve ehli-
yetsiz bir şekilde gezip daha kaç 
kişinin canını alacak.” dedi. 

“BU BİR KAZA DEĞİL, 
BU BİR CİNAYET” 

Kızını ve kayınvalidesini kay-
beden baba Burak Güler ise, “Çok 
hazin bir konu. İnşallah adalet 

yerini bulacak. Allah kimsenin 
başına böyle bir acıyı vermesin. 
Ama çok hızlı gidiyormuş ve alkol 
de var. Araştırmalarımıza daya-
narak söylüyorum, zikzak çizerek 
ve şehir içinde 120-130 kilometre 
hızla gidiyormuş” diye konuştu. 
Bunun bir kaza olmadığını, cina-
yet olduğunu söyleyen Burak Gü-
ler, şöyle devam etti: “Biz hakkı-
mızı sonuna kadar arayacağız. 
Beyanlarında ‘benim bir suçum 
yok’ diyor. Karakola ifade vermeye 
gittiğimizde bunları söyledi. Ada-
letin de yerini bulmasını temenni 
ediyorum.” 

“ADALETİN EN KISA  
SÜREDE TECELLİ 
ETMESİNİ İSTERİZ” 

“Adaletin bir an önce tecelli 
etmesi gerekiyor” diyen Avukat 
Abdullah Şentürk ise şöyle ko-
nuştu: “Müvekkilimiz bu talihsiz 
olay sonrasında okula daha yeni 
başlayacak olan kızını toprağa 
vermiştir. Bu olayın Kasım ayın-

da ilk duruşmasına girmekteyiz. 
Biz her zaman adaletin en kısa 
sürede tecelli etmesini isteriz ki 
insanlar adalete olan inançlarını 
yitirmesinler. 3-5 sene sonra ge-
len bir adalet insanların adalete 
olan inancını yitirmesine sebep 
verecektir. Ve bir sonraki evre-
lerinde insanlar adaleti kendileri 
sağlamak gibi büyük bir hataya 
düşecektir. Bunun için bizim bu-
radaki beklentimiz zaten şahıs 
alkollü olduğu tespit edilmiş ve 
daha önceden alkolden ehliyeti 
alınmış bir şahıs. Buna rağmen 
tanık beyanlarıyla zikzaklar çi-
zerek kazaya sebebiyet veriyor. 
Bizim buradaki gayemiz adaletin 
bir an önce tecelli etmesi. Her 
ne kadarki müvekkilimiz kayın-
validesini ve kızını kaybetmiş 
bunun yerini doldurması müm-
kün değilse de içlerine bir nebze 
soğuk su serpecektir.” Tutuklu 
sürücü ise ilk kez dün hakim 
karşısına çıktı. (İHA)

“Daha kaç kişinin 
canını alacak?”
“Daha kaç kişinin 
canını alacak?”

Bursa’da yolun karşısına geçmeye çalışırken alkollü bir sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 
6 yaşındaki Zeynep Mira Güler ve anneannesi Fikriye Yeğit’in acılı ailesi konuştu. Annesini ve kızını 
kaybeden Gamze Yeğit, “İçeriden çıkarsa aynı suçları işleyerek daha kaç kişinin canını alacak?” dedi.

Dr. Hasan Selçuk Selek, 
BTÜ’ye konuk oldu

Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (Bursatto) 
ev sahipliğinde TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları 
Başkanlığı (TEYDEB) Programları Tanıtım Semineri gerçekleşti. 
Seminerin konuşmacısı TÜBİTAK TEYDEB Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Hasan Selçuk Selek oldu.

BUÜ’de 2023 açılışların 
yılı olacak

Görükle Kampüsü başta ol-
mak üzere, farklı yerleşkelerde 
başlattığı yatırım çalışmala-
rında sona yaklaşan Bursa Ulu-
dağ Üniversitesi (BUÜ), 2023 
yılında çok sayıda akademik 
ve bilimsel projeyi hayata ge-
çirecek. n 4. sayfada

n 8. sayfada

“Müge Anlı’yı izliyorsun sen de 
ölen kadınlardan olursun”

Dündar’ın algı 
operasyonları!



Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, 
“Yılın Yazarı” projesiyle usta yazar Sait Faik’i, 
yıl boyunca farklı mekân ve her yaştan insanın 
katıldığı etkinliklerle kent gündemine taşıdı. 
Yılın Yazarı Sait Faik Sempozyumu öncesi ger-
çekleştirilen son etkinlik olan “Edebiyattan 
Sinemaya Menekşeli Aşk: Menekşeli Vadi’den 
Vesikalı Yarim’e” söyleşisine, Zehra Çelenk ve 
Umut Tümay Arslan konuk oldu. Nâzım Hik-
met Kültürevi Balaban Salon’da gerçekleştirilen 
söyleşiye katılım yoğun oldu. Söyleşiye, Nilüfer 
Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız ile 
Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak 
Baba Pala da katıldı. Sait Faik’in “Menekşeli 
Vadi” kitabından uyarlanan “Vesikalı Yarim” 
filmini konu alan söyleşide Zehra Çelenk ve 
Umut Tümay Arslan, senaryosundan karak-
terlerine, rol alan oyunculardan sahnelerine 
kadar filmin detaylı bir şekilde çözümlemesini 
yaptı. Bir yazar olarak Vesikalı Yarim filmi 
üzerine söyleşmenin, heyecan verici olduğunu 
dile getiren Zehra Çelenk, kitaplardan yapılan 
uyarlamaların, televizyon ve sinema alanında 
çok sevilen, önemli bir kaynak olduğunu 
söyledi. Sait Faik’in de özel bir öneme sahip 
yazar olduğunu ifade eden Çelenk, “Sait Faik, 
bu arada şarkı sözünden şiirlere dizilere çok 
uyarlanmış yazarlarımızdan biri. Gözlemi, 
çağa, döneme, insan ruhuna ilişkin gözlemleri 
çok güçlü bir yazar. Çok bilinen ama diğer bir 
yandan da yeterince bilinmeyen çok güçlü öy-
küleri olan bir yazar. Vesikalı Yarim’e konu 
olan Menekşeli Vadi eseri de onlardan biri” 
dedi. Çelenk, 1968 yılında çekilen Vesikalı Ya-
rim’in etkileyici ve hafızalarda hala çok canlı 
bir şekilde yer aldığını, birçok yazarı ve izleyiciyi 
etkileyen önemli bir eser olduğunu söyledi. 

Gerçekçi ve şehirle bağ kuran bir film olduğunu 
söyleyen Zehra Çelenk, “Bizi, o döneme götü-
rüyor. Bunda yönetmen Ömer Lütfi Akad’ın 
da etkisi çok büyük. Filmin de en etkileyici 
anlarından biri, bizde çok popüler olan imkansız 
aşk teması etrafında kurulması. Aşkın kırıl-
ganlığını çok güzel anlatıyor. Ev, Menekşeli 
Vadi denilen bir yerde. Şehrin ortasında bir 
vaha gibi. Menekşelerle, bostanlarla çevrili 
olağanüstü bir yer. Ama aslında İstanbul’da 
öyle bir yer yok. Bu, öyküde çok güçlü biçimde 
tasvir edilmiş” diye konuştu. Filmin, insan 
üzerinde bıraktığı duyların etkileyici olduğunu 
belirten Çelenk, finalde ise alışılmış aşk hika-
yelerinin dışında izleyicinin, gerçek bir aşkın 
ortasında evine dönmüş bir adam ile dışarıda 
kalan ve feda edilmemiş bir kadın karakterle 
baş başa kalmasının, sinema alanı için devrimsel 
bir durum olduğuna dikkat çekti. Çelenk, 
“Keşke ve aşk duygusunu çok güçlü anlatan, 
kadın ve erkek gözünden anlatıldığı için çok 
etkileyici bir film. Film, Sait Faik öyküsünün 
yanı sıra Orhan Veli’nin Tahattur adlı şiirinden 
de esinleniyor. Günümüze kadar gelen birçok 
eserde de bu filmin imgelerine rastlıyoruz” 
dedi. Vesikalı Yarim filminde hikayenin bir 
erkek karakter üzerinden giderken, kadına 
yönelik dönüşüyle sonlandığını belirten Umut 
Tümay Arslan da, “Kök biçim, kapalı kimliği 
yerinden eden, aşırılığı ortadan kaldıran 
ve kenar mahallenin tam oluşuna 
inandırıyor seyircisine. Vesikalı Yarim’de 
ise kapalı kimliği yerinden eden, fazlalığın 
peşinden gidiyoruz. Bu çok önemli bir kırılma. 
Geçiş filmi aslında. Yeşilçam’ın, bir anlamda 
mahrem dünyayı, sanki el değmemiş gibi yü-
celten bir tarafı vardı. Vesikalı Yarim filmiyle 
aslında durumun öyle olmadığını, mahremi-
yetin ortasında bir erkek karakterin yer aldığını 
gördük” diye konuştu. Vesikalı Yarim’in arzu 
karşısında, kaybı kabullenen bir film olduğunu 
belirten Arslan, Yeşilçam’ın güzel örneklerinin 
de bu şekilde çıktığını söyledi. Umut Tümay 
Arslan, “Vesikalı Yarim, melodramatik fan-
teziyi, trajediye dönüştürüyor. Bir film değil, 
bir buçuk film gibi. Son sahnesi başka bir 
filmin başlangıcı da olabilir” ifadelerini kul-
landı. Etkinliğin son bölümünde katılımcılar 
da, yorum ve sorularıyla söyleşiye katkıda 
bulundu. Söyleşinin sonunda Nilüfer Be-
lediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, ko-
nuklara teşekkür etti. (İHA)

Türkiye’nin ilk, dünyanın ise sayılı 
etkinliklerinden olan ve 12’inci yılında 
‘Kökler’ temasıyla 2-9 Aralık tarihleri 
arasında yapılacak BursaFotoFest’in ta-
nıtımı, BUSKİ Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Toplantıya; Bursa Kent 
Konseyi Başkanı Şevket Orhan, BUFSAD 
Başkanı Serpil Savaş, Küratör Beyhan 
Özdemir ve Yardımcı Küratör Fahrettin 
Beceren de katıldı. 9 Aralık’a kadar sü-
recek olan etkinlik çerçevesinde sergilerin 
yanı sıra gösteriler, sanatçı konuşmaları, 
ustalarla söyleşi ve portfolyo değerlen-
dirmeleri gibi birçok yan organizasyon 
da düzenlenecek. BursaFotoFest’in me-
kanı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Merinos 
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Me-
rinos AKKM) olacak. 

16 ÜLKE 200 FOTOĞRAFÇI 
Küratörlüğünü Dokuz Eylül Üniver-

sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Beyhan 
Özdemir’in üstlendiği BursaFotoFest 
2022’ye ‘Türkiye, ABD, Azerbaycan, 
Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, 

İngiltere, İran, İspanya, İtalya, KKTC, 
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Romanya ve Sırbistan’dan’ 200 fotoğraf 
sanatçısı katılacak. Festivalde 116 sergi 
ve 45 fotoğraf gösterisi yer alacak, et-
kinlik boyunca 2000’den fazla fotoğraf 
sergilenmiş olacak. Sergiler, Merinos 
AKKM Fuar Alanı’na kurulacak özel 
alanlarda fotoğraf severler ile buluşacak. 
Festival çerçevesinde, gösteriler, sanatçı 
konuşmaları, ustalarla söyleşi ve port-
folyo değerlendirmeleri gibi birçok yan 
etkinlik de düzenlenecek. Bulgaris-
tan’dan Vera Haciska, İtalya’dan Valter 
Bernardeşi ve Vircilyo Bardosi, İspan-
ya’dan Gabriel Brau Gelabert, Sırbis-
tan’dan Vladimir Zivojivoniç, Özbekis-
tan’dan Kurtveliyev Ernes Fevzieviç ve 
Azerbaycan’dan Nurlan Tahirli ile Tür-
kiye’den sevilen oyuncu Engin Altan 
Düzyatan, Timurtaş Onan, Dora Günel 
ve Tahir Ün’ün eserleri, etkinlikte fo-

toğraf severlerle buluşacak. Festivalin 
onur konuğu ise Türkiye’nin fotoğraf 
dalında ilk akademisyeni olan Prof. Dr. 
Güler Ertan olacak. Festivalde; Bursa’nın 
yanı sıra Adıyaman, Ankara, Antalya, 
Aydın, Balıkesir, Eskişehir, Gaziantep, 
Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, 
Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Nev-
şehir, Sakarya, Samsun, Tokat ve Van’dan 
fotoğrafçıların sergileri de yer alacak. 
Festivalin konuk ülkesi ise Bursa’nın 
2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ol-
ması nedeniyle TÜRKSOY üyesi ülkeler 
olacak. Bu bağlamda Azerbaycan, KKTC, 
Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekis-
tan’dan fotoğrafçılar, eserleri ile orga-
nizasyona değer katacak. Bursa Kent 
Konseyi Başkanı Şevket Orhan, fotoğ-
rafın geçmişten geleceğe uzanan köprü 
olduğunu belirterek, Türkiye’nin ilk, 
dünyanın ise sayılı fotoğraf festivalle-
rinden biri olan Fotofest’in 12’incisini 

gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını söyledi. BUFSAD Başkanı 
Serpil Savaş da Bursa’nın fotoğraf şehri 
olduğunu, dört mevsimi dolu dolu ya-
şadığını vurguladı. Savaş, festivalin 
12’ncisinin düzenlemesine büyük katkı 
sağlayan Büyükşehir Belediyesi ile Bursa 
Kent Konseyi’ne teşekkür etti. Festivalin 
Küratörü Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğ-
retim Üyesi Doç.Dr. Beyhan Özdemir 
ise Türkiye’de birçok belediyenin çeşitli 
fotoğraf ya da sanat etkinlikleri yaptığını, 
ancak bunların bireysel ya da ara verilmiş 
festivaller olduğunu söyledi. Özdemir, 
Bursa’nın 12 yıldır aralıksız sürdürdüğü 
Türkiye’nin en geniş ve katılımlı fotoğraf 
festivalinin hem kentin hem de Türki-
ye’nin tanıtımına büyük katkılar sağla-
dığını vurguladı. Yardımcı Küratör Fah-
rettin Beceren de tüm sanatseverleri 
Fotofest’e davet etti. (İHA)
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UEDAŞ tarafından 2013 yılında 
başlayan ve her yıl daha da büyüyen 
‘Kardeşim Üşümesin’ projesinin 
bu yıl ilk durağı Bursa’nın dağ köy-
lerinden Dağakça oldu . 

Soğuk kış günlerinin gelmesiyle 
birlikte hem köy okullarındaki mi-
niklerin kışlık kıyafet ihtiyacının 
karşılanması hem de onlara güzel 
bir anı yaşatmak için UEDAŞ ta-
rafından hayata geçirilen ‘Kardeşim 
Üşümesin’ sosyal sorumluluk pro-
jesi , her yıl hizmet bölgesinde 
yer alan Bursa , Balıkesir, Çanak-
kale, Yalova ve Kars’taki ihtiyaç 
sahibi okullara ulaşıyor. Bu yıl 
Uludağ üniversitesi Maliye Top-
luluğu öğrencilerinin de katıldığı 
projede miniklere hazırlanan et-
kinlikler renkli görüntülere sahne 
oldu. Yüz boyama, dans ve süper 
kahramanlar gibi çeşitli etkinlik-
lerle miniklerin yüzü gülerken kış-
lık kıyafet ihtiyaçları da dağıtıldı. 
‘Kardeşim Üşümesin’ projesinin 
önemine dikkat çeken UEDAŞ Ge-
nel Müdürü Gökay Fatih Danacı, 
“ 2013 yılından bu yana sürdür-
düğümüz bu etkinliği İl Milli Eği-
tim Müdürlüklerimizin işbirliği 
ile gerçekleştiriyoruz. Okulları-
mızda yavrularımızın eğlenceli bir 
gün geçirmelerini sağlamak için 
çaba gösteriyoruz. Bu projeyi ger-
çekleştirirken lise ve üniversitede 
okuyan öğrencilerle birlikte iler-
liyoruz. Gün boyu süren bir et-
kinliğe imza atıyoruz.. Biz bu pro-
jeyi sadece hizmet bölgemiz olan 
Güney Marmara’da değil aynı za-
manda Çağrı Merkezimizin yer 
aldığı Kars’ta da gerçekleştiriyoruz. 
Projemize katılan destek olan her-
kese teşekkürlerimizi sunuyorum” 
dedi. Projeye gönüllü olarak katılan 
Uludağ Üniversitesi Maliye Top-
luluğu öğrencileri, miniklere yüz 
boyama, oyun alanı gibi etkinlik-
lerle yaşattığı keyifli anlar, renkli 
görüntülere sahne oldu. (İHA)

Büyükşehir 
Belediyesi’nin Bursa 
Kent Konseyi ve Bursa 
Fotoğraf Sanatı Derneği 
(BUFSAD) işbirliğinde 
‘Kökler’ temasıyla bu yıl 
12’ncisi düzenlediği 
Uluslararası Fotoğraf 
Festivali’nin 
(BursaFotoFest) konuk 
ülkesi, TÜRSOY üyesi 
Türk devletleri olacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü 
Türk Halk Müziği Bölümü tarafından organize edilen konserde 
TRT sanatçıları Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu müzikseverlerle 

buluştu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
konseri şef Altan Göl yönetti. Gecede, Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu 
“Telli Turnam”, “İki Keklik” ve “Yalansın Dünya” gibi türküleri mü-
zikseverlerin eşliğinde seslendirildi. Konserin sonunda orkestra ve 
solistin performansı izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. (AA)

Nilüfer Belediyesi’nin de ortakları 
arasında yer aldığı FUSILLI (Fostering 
the Urban food System Transformation 
through Innovative Living Labs Imple-
mentation) projesi, 5. periyodik toplan-
tısını gerçekleştirdi. Şehirlerin sağlıklı, 
sürdürülebilir, güvenli, kapsayıcı, adil ve 
uygun maliyetli gıda sistemlerine geçişini 
sağlamayı ve uygulama kapasitelerini 
güçlendirmeyi hedefleyen FUSILLI pro-
jesinin ortakları, periyodik toplantıda 
bir araya geldi. Toplantıya, bu hedefler 
doğrultusunda kentte önemli çalışmalar 
yapan Nilüfer Belediyesi de katıldı. 6 
ayda bir gerçekleşen toplantılara bu kez, 
Danimarka’nın Kolding kenti ev sahipliği 

yaptı. 23-25 Kasım tarihleri arasında 
gerçekleşen buluşmaya, Nilüfer Belediyesi 
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü 
Zerrin Güleş ile Nilüfer Belediyesi FU-
SILLI Projesi Yürütücüsü Mehmet Can 
Yılmaz da katıldı. Avrupa Birliği tara-
fından finanse edilen, “Gıda ve Doğal 
Kaynaklar” konulu FUSILLI projesi ile 
gıda konseyinin genel değerlendirilme-
sinin yapıldığı toplantıda, katılımcı şe-
hirler faaliyet raporlarını da sundu. Ve-
rimli atölye çalışmalarıyla zenginleşen 
FUSILLI 5. periyodik toplantısında, şe-
hirlerin temsilcileri yerel şeflerle birlikte 
yemek yapma imkânı buldu. Gıda kur-
tarma gönüllülerinden oluşan “Food Re-
Formers” grubu da, deneyimlerini katı-
lımcı kentlerin temsilcileriyle paylaştı. 
(İHA)

Bursa’da bir doğaseverin kamp 
yapmaya gittiğinde beslediği köpekler, 
onu gördüğünde ne yapacağını şaşı-
rıyor. Fahri Dönmez’i yalnız bırak-
mayan köpeklerin gösterdiği sevgi, 
insanın içini ısıttı. 

Bursa’da bir vatandaşın köpeklerle 
buluşma anı izleyenlerin yüzünde te-
bessüm oluşturdu. Yaklaşık 2-3 sene 
gittiği kamp alanında beslediği hay-
vanlarla bağ kuran Fahri Dönmez, 
onlardan ayrılamaz oldu. Her hafta 
onlarla bir araya gelmek için çaba 
sarf eden Dönmez’i gören köpeklerin 
insanın yüreğini ısıtan halleri duy-
gulandırdı. Onlara ‘sokak köpeği’ den-
memesi gerektiğini belirten Fahri 
Dönmez, “Bizler hafta sonu kamp 
yapmaya gittiğimizde bu köpeklerle 
tanıştık. Daha sonra aralıklarla git-
meye çalışıyoruz. Beni gördüklerinde 
artık farklı tepkiler veriyorlar. Biz 
kendimize bir şeyler alırken, onlara 
da alırız. Onlarla doğayı paylaştık. 
Hayvanları ne kadar kafeslerin içeri-
sine alırsak, onları kendimizden so-
yutlarsak o kadar hırçınlaşır. İnsan 
bile kapalı bir yerde kaldığında daha 
yabani olabiliyor” dedi. Barınakların 
insanların piknik yaptığı yerin ya-
kınların olması gerektiğini belirten 
Dönmez, “Çünkü insanlar piknik yap-
tıktan sonra kalan yemeklerini onlara 
verebilir. Onlarla yakın iletişime ge-
çebilir. Konya’da geçtiğimiz gün ya-
şanan olay çok kötü. Böyle görüntü-
lerin yaşanmaması gerekiyor. Bugüne 
kadar benim hiç köpeğim olmadı. 
Ama onlarla çok sıkı bağ kurdum ve 
onların yanına 2 -3 gün gitmediğimde 
özler oldum” şeklinde konuştu. (İHA)

Fotofest’te yılın teması “Kökler”

FUSILLI projesinin ortakları 
Danimarka’da buluştu
Şehirlerin sağlıklı, sürdürülebilir, 
güvenli, adil ve uygun gıda 
sistemlerine geçişi hedefiyle 
çalışmalar yürüten ve ortakları 
arasında Nilüfer Belediyesi’nin 
de yer aldığı FUSILLI projesinde 
5. periyodik toplantı, 
Danimarka’nın Kolding kentinde 
gerçekleştirildi. Atölyelerin 
gerçekleştirildiği toplantıda üye 
kentler, proje çerçevesinde 
faaliyetlerini de sundu.

Nilüfer Belediyesi’nin 
düzenlediği “Edebiyattan 
Sinemaya” söyleşisine konuk 
olan Zehra Çelenk ve Umut 
Tümay Arslan, Sait Faik’in 
Menekşeli Vadi hikayesinden 
uyarlanan ve Türk sinemasının 
önemli filmlerinden biri olan 
“Vesikalı Yarim”in 
çözümlemesini yaptı.

Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu 
Bursa’da sahne aldı

Nilüfer’de edebiyattan 
sinemaya keyifli söyleşi

Minik kalpleri ısıtan 
proje “kardeşim 
üşümesin” 

Sevgi, bağların 
en kuvvetlisi!
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Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

19/9

18/10

16/8

20/10
19/12

16/12

13/8

15/12

11/9
12/9

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:30
07:59
12:58
15:24
17:46
19:10

BURSA
PERŞEMBE

19/9

CUMARTESİ

14/8

CUMA

17/8

14/11 İMSAK İYE

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkeme-
si’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar 
Oktay H. ve Alican V, maktul Asya 
Pınar Üzümcü’nün annesi İfakat Evci, 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
vekili ile taraf avukatları katıldı. Mah-
keme heyeti, Oktay H. ve Alican V’nin 

olay günü Üzümcü ile annesinin ya-
şadığı evin kapısını açtırdıkları iki çi-
lingiri tanık olarak dinledi. Çilingirler, 
cenazelerinin olduğunu söyleyen sa-
nıklarla pazarlık yaptıktan sonra kapıyı 
80 lira karşılığında açtıklarını anlattı. 
Asya Pınar Üzümcü’nün yakın arka-
daşı E.A. ise sanığın ayrıldıktan sonra 
Üzümcü’yü sürekli tehdit ettiğini ve 
maktulle sanık arasındaki mesajlaş-
maların ekran görüntüsünün Üzümcü 
tarafından kendisine atıldığını anlattı. 
Heyetin talebi üzerine dosyaya eklenen 
mesajlaşmalarda sanık Oktay H’nin 
Üzümcü’den, ona aldığı telefonu geri 
istediği ve “Sen Müge Anlı’yı çok izli-

yorsun, vermezsen sen de o ölen ka-
dınlardan biri olursun.” ifadesinin yer 
aldığı belirtildi. Duruşmada, İfakat 
Evci’nin kardeşi ve komşusu da tanık 
olarak dinlenildi. Sanıkların tutuklu-
luğunun devamına karar veren mah-
keme heyeti, mütalaa hazırlanması 
için dosyanın savcıya gönderilmesine 
hükmederek duruşmayı erteledi. Öte 
yandan, duruşma öncesinde adliye 
önünde Asya Pınar Üzümcü’nün an-
nesi İfakat Evci ile pankart açarak 
basın açıklaması yapan bazı kadın 
platformlarının üyeleri, davanın ta-
kipçisi olacaklarını ifade etti. Kestel’e 
bağlı Vanimehmet Mahallesi’nde 9 

Mart’ta, Asya Pınar Üzümcü (24) ve 
annesi İfakat Evci ile Oktay H. ve 
Alican V. arasında kavga çıkmıştı. 
Kavgada bıçaklanan Üzümcü olay ye-
rinde yaşamını yitirmiş, annesi has-
taneye kaldırılmıştı. Kaçan şüpheliler 
Oktay H. ve Alican V, Sakarya’nın Pa-
mukova ilçesi Gökgöz mevkisinde ge-
çirdikleri trafik kazasının ardından 
yakalanıp tutuklanmıştı. Sanıklar 
hakkında “tasarlayarak öldürme”, “ta-
sarlayarak öldürmeye teşebbüs”, “ko-
nut dokunulmazlığının ihlali” ve “ni-
telikli yağma” suçlarından 70’er yıla 
kadar hapis cezası istemiyle dava 
açılmıştı. (AA)

“Müge Anlı’yı izliyorsun sen de 
ölen kadınlardan olursun”

Bursa’da ayrıldığı kız 
arkadaşını para 
meselesi yüzünden 
bıçaklayarak 
öldürdüğü, annesini 
yaraladığı iddiasıyla 
tutuklanan sanık ile 
ona yardım ettiği iddia 
edilen arkadaşının 
yargılanmasına  
devam edildi.

İnegöl’de dün saat 13.00 sıralarında 
İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğünde görevli çalışanlar, yoldan ge-
çerken park halindeki 16 AYT 278 plakalı 
hafif ticari aracın içerisinde hareketsiz 
halde kanlar içinde yatan birini gördüler. 
Ekipler durumu 112’ye bildirdi. Olay 
yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 
Sağlık ekipleri başından tabancayla vu-
rulmuş halde ağır yaralı buldukları Enver 
Mirza’yı (31) ambulansa alıp kalp masajı 

yapmaya başladılar. Ambulansla hastaneye 
kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamadı. Araçta ise olayda 
kullanıldığı düşünülen tabanca bulundu. 
Gencin cenazesi savcılık incelemesinin 
ardından kesin ölüm sebebinin belirlen-
mesi için adli tıp kurumuna gönderildi. 
Polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi 
olup olmadığını araştırıyor. (İHA)

Araç içinde başından 
vurdularİnegöl’de, hafif ticari araç 

içinde başından vurulmuş 
halde bulunan ve 
ambulansla hastaneye 
getirilen genç, yapılan tüm 
müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı.

İnegöl-Yenişehir yolu üzerindeki 
kaza Boğazköy mahallesi mevkiinde 
meydana geldi. Yenişehir’den İnegöl’e 
seyir halinde olan sürücü Hayriye 

Tuba F.(32) yönetimindeki 16 LTR 
47 plakalı otomobil, Boğazköy barajı 
mevkiinde sürücüsünün kontrolün-
den çıktı. Yoldan çıkan araç 40 metre 
şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu 
sürücü ile araçtaki 3 yaşındaki oğlu 
Toprak yaralandı. Yaralı anne ve oğlu, 
olay yerine sevk edilen Ambulansla 
İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıl-
dılar. Jandarma komutanlığı ekipleri 
kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

Anne ve oğlu 
ölümden döndü

İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde 
meydana gelen kazada 
kontrolden çıkan otomobil 
şarampole yuvarlandı;  
anne ve oğlu yaralandı.

İnegöl Devlet Hastanesi nakil ambulansı 
şoförü Murat Balcı, Muğla’da geçirdiği trafik 
kazası sonucu kaldırıldığı hastanede 5 gün 
sonra hayatını kaybetti. 

İnegöl’deki kaza, 24 Kasım günü Sey-
dikemer Sarıyer Mahallesi’nde meydana 
geldi. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle, 
yolun kayganlaşması sonucu Murat Balcı’nın 
(45) kullandığı kamyon şarampole devrildi. 
Kamyon sürücüsü sıkıştığı araçtan Muğla 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Baş-
kanlığı Seydikemer İtfaiye Grup Amirliğine 
bağlı ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralı sü-
rücü 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ya-
pılan ilk müdahalenin ardından ambulansla 
hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine 

alınan Balcı, yapılan tüm müdahalelere rağ-
men 5 gün sonra hayatını kaybetti. Balcı’nın 
cenazesi nakil ambulans şoförlüğü yaptığı 
İnegöl Devlet Hastanesine getirilerek helallik 
alındı. Yakınları ve mesai arkadaşları Balcı’nın 
cenazesine sarılarak ağladılar. Yapılan duanın 
ardından cenaze, öğle namazını müteakip 
defnedilmek üzere Bursa Odunluk Merkez 
Camii’ne götürüldü. (İHA)

Kazada ölen ambulans 
şoförüne gözyaşlarıyla veda

Bursa’da ticari araç ile otomo-
bilin çarpışma anı bir iş yerinin 
güvenlik kamerasına yansıdı. O 
sırada yolda yürüyen bir kişi ise 
devrilen aracın altında kalmaktan 
son anda kurtuldu. 

Osmangazi’deki kaza Hamitler 
Mahallesi’nde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, ticari araç ile 
bir otomobil caddelerin kesişim 
noktasında çarpıştı. Çarpışmanın 
şiddetiyle ticari araç devrilirken, 
o sırada yolda yürüyen bir kişi 
ise aracın altında kalmaktan son 
anda kurtuldu. Çevredeki vatan-
daşlar sürücülerin yardımına koş-
tu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, 
itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 
sürücüler tedbir amaçlı hastaneye 
kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat 
başlatıldı. Kaza anı ise bir iş yeri-
nin güvenlik kamerasına saniye 
saniye yansıdı. (İHA)

Bursa’da çevre yolunda seyreden bir oto-
mobil alev alarak yandı. Alev topuna dönen 
otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu 
söndürüldü. Nilüfer’deki olay çevre yolu Şehir 
Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, seyir halindeki otomobil bir anda 
alev aldı. Sürücü hemen aracı yol kenara 
çekerek alev topuna dönen otomobilden canını 
kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis 
ekibi çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye 
ekipleri de yangını söndürdü. Otomobil hurda 
yığınına dönerken yaralanan kimse olmadı. 
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)

Seyir halindeki otomobil 
alev alev yandı

İnanılmaz 
kurtuluş!

Caminin  
müştemilatından 
düşüp öldü

İnegöl’de caminin inşaat ha-
lindeki müştemilatından düşen 
adam hayatını kaybetti. İnegöl’deki 
olay, önceki gün saat 19.00 sıra-
larında Huzur Mahallesi Fatih Sul-
tan Mehmet Bulvarı üzerinde bu-
lunan Selahattin Eyyübi Camii’nde 
meydana geldi. Ubeyt Menteş 
(65), namaz öncesinde abdest al-
mak için caminin inşaat halindeki 
müştemilatından ilerlerken, id-
diaya göre yaklaşık 4 metre yük-
seklikten beton zemin üzerine 
düştü. Olayı gören vatandaşlar 
durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine 
polis ve 112 ekipleri sevk edildi. 
Sağlık ekipleri adamın hayatını 
kaybettiğini tespit etti. Menteş’in 
cenazesi savcılık incelemesinin ar-
dından kesin ölüm sebebinin be-
lirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna 
gönderildi. Polis olayla ilgili so-
ruşturma başlattı. (İHA)

İnegöl’de sürücüsünün kontrolün-
den çıkan otomobil 50 metre sürük-
lenerek ağaca çarptı. Otomobilin ikiye 
bölündüğü kazada 2 kişi yaralandı. 
İnegöl’deki kaza, önceki gün saat 20.30 
sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üze-
rinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Alanyurt’tan İnegöl’e seyir halinde 
olan Umut Ş. (20) yönetimindeki 16 
AFE 896 plakalı otomobil, sürücüsünün 
kontrolünden çıktı. 50 metre sürük-
lenen otomobil, yol kenarındaki ağaca 
çarparak ikiye ayrıldı. Kaza sonucu 
sürücü ile yanındaki arkadaşı Mehmet 
K. (18) araçta sıkışarak yaralandı. Olay 
yerine 112, polis ve itfaiye arama kur-
tarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar it-
faiye ekiplerince kurtarılarak ambu-
lansla İnegöl Devlet Hastanesine kal-
dırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının 
iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş 
yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Polis 
kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

Ağaca çarpan 
otomobil  
ikiye bölündü
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Yüz milyonlarca lira harcanarak ka-

mulaştırma ve inşaat harcaması. Büyük 
laflarla tanıtım ve lansmanlar. Hepsi 
meydan diye adlandırılan ve aslında bir 
tür AVM olan bir yatırımın algı çalışması. 

Bahsettiğimiz Bursa’nın en büyük il-
çesi olan Osmangazi’nin merkezinde in-
şaatı süren ve Osmangazi Meydanı adı 
verilen inşaat. Bursa’nın gerçek meydanı 
diye yıllardır tanıtımı yapılan Osmangazi 
Belediyesi önündeki o inşaat yükseliyor.  

Meydandan çok tıpkı yanı başındaki 
Kent Meydanı AVM gibi meydan süslü 
AVM’ye benzeyen yapı, modern dünya 
kentlerindeki meydanlardan öte bir çok 
ticari alandan oluşan ve bir de bahçesi 
bulunan tipik bir AVM görüntüsüne bü-
rünüyor. Yazı içerisinde yer alan meydan 
projesinin son hali. Burada meydan 
gören var mı? 

Oysa ki burası gerçek bir meydan 
olarak inşaa edilebileceği gibi buraya ak-
tarılan yüz milyonlarca lira ile Osmanga-
zi’de ciddi bir kentsel dönüşüm 
uygulaması yapılabilirdi. Ancak halka 
hizmet yerine kendi reklamını tercih et-

mekle Mustafa Dündar, tarihi bir yanlı-
şın altına imza attı.  

Ortaya bir meydan çıkmadığı gibi si-
yasi kaygılarla bölgede ihtiyaç duyulan 
caminin projesini de ortaya koyamıyor. 
Oysa AK Parti yöneticilerini ağırlarken 
ve kendi kitlesine projeyi tanıtırken “Biz 
bu projeyi cami için yapıyoruz” diyor.  

Sadece bu da değil tabi. Soğanlı’da 
boş araziye kentsel dönüşüm adı altında 
binalar diktiren, buradan elde edilecek 
konutlarla çöküntü alanlarının dönüşü-
münü sağlayacaklarını söyleyen Dündar 
ve ekibi buradan elde edilen konutları 
kentsel dönüşümde kullanmak yerine 
sattı. Büyük ihtimalle de bu paraları 
Meydan süslü AVM’ye yatırdı.  

Tabi burada kavramları sulandırarak 
yapılan çalışma Bursa’daki diğer kentsel 
dönüşüm çalışmalarına da negatif bakı-
şın birinci nedeni oldu. Bunun sıkıntı-
sını da Büyükşehir ve diğer belediyeler 
yaşıyor. Kentsel dönüşüm projeleri açık-
landığında hemen Soğanlı’daki boş arsa-
lara yapılan binalar ve devamında 
konutların nakite çevrilmesi geliyor.  

Örneğin Büyükşehir Belediyesi’nin 
Sıcaksu’da çöküntü alanlarında rezerv 
olarak kullanmak için hazırladığı konut 
projesi sırf bu kötü örnek nedeniyle he-
defe konulurken, Büyükşehir Belediyesi 
buradan elde edilecek konutların satıl-
mayacağını defaten açıklamasına rağ-
men kamuoyunun zihnindeki kaygıları 
gidermekte zorlanıyor.  

Yine Hisar’da Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı’nın projenin yapımını Büyükşe-
hir Belediyesi’ne vermesine rağmen 
Mustafa Dündar ve ekibi Hisar projesi 
diye lokal bir proje ile algı oluşturmaya 
devam ediyor. Oysa bölgedeki proje için 
Büyükşehir Belediyesi yetkilendirilmiş 
ve görevlendirilmiş durumda.  

Siyasi hırs bazen doğru adımların 
atılmasını ya da dillerden düşmeyen da-
vanın unutulmasını da beraberinde geti-
riyor. Mustafa Dündar, Büyükşehir 

Belediye başkanlığı rüyalarını uzun za-
mandır görüyor ve son iki döneminde 
Osmangazi’ye değil Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’na odaklanıyor. Bu da yanlış 
adımları peş peşe getiriyor.  

Bunun en net örneği Gazeteci Mutafa 
Özdal’la ilgili süreç olarak yakın zamanda 
yaşandı. Mustafa Özdal, Macaristan’ın 
başkenti Budapeşte’deki Özgürlük Mey-
danı’na atıfta bulunarak ve  Kent Mey-
danı AVM’yi kast edip tadında bir 
meydan eleştirisi ve Hisar Projesi’nde Bü-
yükşehir Belediyesi’nin görevlendirilme-
sini anlattığı iki yazı kaleme aldığı için 
önce Dündar tarafından görülmemiş bir 

üslupla sosyal medyadan hedef alındı.  
Daha sonra Batı Trakyalı hemşehrisi 

Olay Medya’nın sahibi Cavit Çağlar’a 
rica ederek Özdal’ın işten çıkarılmasını 
sağladı. Oysa, her ne kadar burada Dün-
dar hedef alınmamış olsa bile belediye 
başkanları ve siyasiler eleştirileri olgun 
karşılamak, hata varsa onu da gazeteci-
lerle paylaşmak durumunda. Beğenme-
diğin bir yazı için kamunun gücünü ve 
kaynaklarını kullanarak gazetecilerin 
işine son verdirmek kadar ilkel ve bayağı 
bir davranış olamaz. Kim bu akılları 
Mustafa Başkana veriyorsa, Başkana en 
büyük ihaneti onlar yapıyor. 

Dündar’ın algı 
operasyonları!

Alpaslan 

YILDIZ
alpaslanyldz@gmail.com

Üniversite yönetimi tarafından pro-
jelendirmesi bitirilen ve 2022 yılında 
yapım izni alınarak başlatılan inşaat 
çalışmaları tüm hızıyla ilerliyor. Başta 
üniversite bütçesinden yapılan labo-
ratuvarlar ve tıp fakültesi yoğun bakım 
servisleri olmak üzere, diğer devlet 
kurumları ve hayırseverlerin desteği 
ile yürütülen projeler olmak üzere çok 
sayıda yatırımın 2023 yılında açılışı 
yapılacak. Yaklaşık 5,5 ay sonra görev 
süresini tamamlayacak olan Rektör 
Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, inşaat 
çalışmaları ile yakından ilgileniyor. 
Geride kalan 3,5 yılda onlarca projeyi 
hayata geçirdiklerini söyleyen Prof. 
Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türkiye’nin 
en önemli ve büyük üniversiteleri ara-
sında yer alan Bursa Uludağ Üniver-
sitesi’ni daha aktif ve modern bir hale 
getirmek amacıyla gerçek bir yaşayan 
kampüs formatına dönüştürmek is-
tediklerinin altını çizdi. Yükseköğretim 
kurumları içerisinde en kalabalık öğ-
renci nüfusunun kendilerinde oldu-
ğunu vurgulayan Rektör Kılavuz; “Üni-
versitemiz; yoğun öğrenci nüfusu, aka-
demik ve idari personelinin yanı sıra 
hastanesi ile orta ölçekli bir Anadolu 
ilçesini andırıyor. Mevcut potansiyelin 
en iyi şekilde değerlendirilmesi ve 
özellikle öğrencilerimizin kampüs içe-
risinde ihtiyaçlarının karşılanması için 
çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde tek 
bir market, kafe veya benzeri sosyal 
donatı alanı yoktu. Yaptığımız giri-
şimler, planlama ve görüşmeler neti-
cesinde bir market zinciri ilk defa 
kampüste mağaza açtı. Bir diğeri de 
kısa süre sonra kapılarını açacak. Ta-
nınmış kahve zincir şubelerini kampüse 

getirdik. Farklı işletmeler de şube aç-
maya başladı. Bu sayı her geçen gün 
artacak. Önceliğimiz gençlerin kampüs 
içinde kalmaları ve rutin ihtiyaçlarını 
burada gidermeleridir” diye konuştu. 

YENİ YILDA AÇILIŞLAR ARKA  
ARKAYA GELECEK 
Görev süreleri içerisinde toplumun 

her kesimi ile yakın ilişkiler kurmaya 
özen gösterdiklerinin altını çizen Prof. 
Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 
gerek kamu gerekse 
de özel sektör tem-
silcileriyle oluş-
turdukları ya-
kınlığın Üni-
versiteye ya-
tırım olarak 
geri döndü-
ğünü kaydet-
ti. Kampüs 
içerisindeki ya-
tırımların genel 
anlamda hayırsever-
ler tarafından karşılandı-
ğına işaret eden Rektör Kılavuz; “Hali 
hazırda kampüsümüzde inşaatı devam 
eden laboratuvarlarımızdan birisini 
Bursa Ticaret Borsası, diğerini de A 
Plas/Ağaoğlu ailesi üstlendi. Diş He-
kimliği Fakültesi binamızı ise hayır-
sever iş insanı İbrahim Gülmez yaptı-
rıyor. Bunların yanı sıra yine kampü-
sümüzde yapımı devam eden Organ 
Nakil Merkezimizi yine başka bir ha-
yırseverimiz Hüseyin Akdemir üst-
lendi” dedi. 

MODERN SPOR KOMPLEKSİ DE  
HAZIR OLACAK 
Kampüs içerisinde modern bir spor 

kompleksi yapıldığını da açıklayan Prof. 
Dr. Ahmet Saim Kılavuz, tesis inşaatı-
nın tamamlandığında yüzme havuzu, 
çok amaçlı spor salonları, oyun alanları 
ve soyunma kabinlerinin tüm öğren-
cilere hizmet vereceğini belirtti. Spor 
kompleksi için Gençlik ve Spor Bakan-

lığı yetkilileri ile Bursa Büyükşehir 
Belediyesi yöneticilerine 

teşekkür eden Kılavuz; 
“Öğrencilerimiz için 

böylesine dona-
nımlı ve modern 
bir tesise ger-
çekten ihtiyacı-
mız vardı. Bur-
sa Büyükşehir 

Belediye Başka-
nımız Sayın Ali-

nur Aktaş ile gör-
üştük. Yakından ilgi-

lendi ve Bakanlık ile ya-
pılan görüşmelerin ardından 

projenin temeli atıldı. İnşaat çalışmaları 
hızla ilerliyor. Ayrıca Gemlik Kampü-
sümüzdeki sosyal tesis binamızı da 
Gemlik Belediyemiz ve bir vakıf yapıyor. 
Projede sona çok yaklaşıldı. Ziraat Fa-
kültemizde ise ihtiyaç duyulan öğrenci 
atölye binamızı yine bir hayırseverimiz 
yapıyor. Tüm bu saydığım projelerin 
açılış tarihi de 2023 yılı olacak. İnşallah, 
yeni yılda Üniversitemize kıymetli pro-
jeler kazandırmış olacağız” açıklama-
sında bulundu. 

Kampüsün çehresini her anlamda 
değiştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. 
Ahmet Saim Kılavuz, daha modern 
ve daha yaşanabilir bir üniversite or-
tamının sağlanmasına gayret ettik-
lerini vurguladı. Kılavuz; “Üniversi-
temizin alt ve üst yapısının günümüz 
ihtiyaçlarına göre yenilenmesi konu-
sunda da projelerimiz devam ediyor. 
Bugüne kadar kampüs genelinde on-
larca yeni ulaşım alanı, bisiklet yolları, 
peyzaj çalışmaları, alt yapı ve üst yapı 
yenilemelerini tamamladık. Özlüce 
giriş kısmında yenilemeleri tamam-
ladık. Bunların yanı sıra en büyük 
yatırım bütçesini ise Hastanemizin 
modernizasyonuna ayırdık. Özellikle 
acil servis ve yoğun bakımlarımızda 
ciddi bir yenileme ve güçlendirme ça-
lışması ihtiyacı olduğunu biliyorduk. 
Önceliğimizi buralara verdik. Yaptı-
ğımız çalışmalar ile çok daha modern 
ve çok daha geniş bir hastane ortamı 
oluşturduk. Hastane yemekhane ve 
kafeterya binası inşaatı da hızla iler-
liyor. Tüm bunları öz kaynaklarımızın 
yanı sıra hayırsever iş insanlarımızın 
çok kıymetli destekleri ile tamamladık. 
Her birine gönülden teşekkür ediyo-
rum” dedi. Yapılan tüm çalışmalar 
neticesinde Bursa Uludağ Üniversi-
tesi’nin fiziksel görüntüsünün yeni-
lendiğini, akademik ve bilimsel ye-
terliliğin arttırıldığını belirten Rektör 
Kılavuz, öğrencilerin yanı sıra aka-
demisyen ve idari personelin de çok 
daha keyifli bir çalışma ortamına ka-
vuştuğunu ifade etti. (İHA)

Yıldırım Belediyesi, Samanlı Ma-
hallesi’ndeki 160 dönümlük alanı, 
dev e-ticaret markalarının depola-
rının bulunacağı lojistik üs haline 
getiriyor. Yıldırım’a ve şehir eko-
nomisine önemli katkıları olacak 
Yıldırım Lojistik Merkezi’nin bün-
yesinde 95 bağımsız alan bulunacak. 

Ayrıca merkezin çatısına kurulacak 
güneş enerji santrali ile ilçedeki so-
kakların ve belediye tesislerinin 
elektrik ihtiyacı karşılanarak, yılda 
15-20 milyon liralık tasarruf sağla-
nacak. İnşaat çalışmalarının üçte 
birlik kısmı tamamlanan tesis 2023 
yılı içerisinde 
hizme-
te açı-

l a -

cak. Yıldırım Lojistik Merkezi’nin 
Yıldırım ve Bursa ekonomisine 
önemli katkılar sağlayacağını akta-
ran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay 
Yılmaz, “E ticaretin ve ihracatın 
yaygınlaşmasıyla beraber lojistik 
üslerin önem kazandığı bir dönem-
deyiz. Yıldırım Belediyesi olarak bu 
çerçevede ilçemize katma değer sağ-

layacak Yıldırım Lojistik 
Merkezi’ni kazandı-

r ı y o r u z . 
Doğa 

dostu olarak planladığımız tesisi-
mizin çevreyi kirletecek atıklar oluş-
turmayacağı gibi ilçemizi için önemli 
bir yeşil enerji kaynağı olacak. Te-
sisimizin kendi enerji ihtiyacını kar-
şılamakla kalmayacak Yıldırım’ın 
sokaklarının aydınlatacak ve belediye 
tesislerinde kullanılacak elektrik 
enerjisini de üretecek. Yüzde 30’unu 
tamamladığımız projemizi 2023 yılı 
içerisinde Yıldırım’a kazandıracağız” 
dedi. (İHA)

Gürsu Belediyesi, başlattığı 
geri dönüşüm kampanyasıyla 5 
kilo karışık ambalaj getirene 2 
ekmek hediye ediyor. 

Gürsu Belediyesi İklim Deği-
şikliği ve Sıfır Atık Müdürlü-
ğü’nce, “Atıklar geri dönüşüme, 
ekmekler sofralara” sloganıyla 
başlatılan kampanya çerçevesin-
de, 5 kilo karışık ambalaj atığı 
getiren 2 ekmek alabiliyor. Gürsu 
Belediye Başkanı Mustafa Işık, 
“Dünyamızı ve doğal kaynakla-
rımızı koruyacak önlemlerin alın-
masında en önemli tedbirlerden 
biri olan geri dönüşümün yay-
gınlaştırılmasına yönelik birçok 
çalışma yapıyoruz. Hemşehrile-
rimizin ve çocuklarımızın geri 
dönüştürülebilir atıkların top-
lanmasında duyarlılık kazanması 
ve bu alışkanlığı hayatlarının ru-
tini haline getirmesini sağlamayı 
amaçlıyoruz. Dünyanın korun-
masına duyarlı, çevreyi ve doğayı 
düşünen nesiller yetişmesi için 
çabalıyoruz. Tüm hemşehrileri-
mizden kampanyalarımıza katıl-
malarını bekliyoruz” dedi. Gürsu 
Belediyesi’nin, “Dünya temiz kal-
dıkça güzel”, “Sıfır atık hareketine 
katıl” sloganlarıyla başlattığı geri 
dönüşüm hareketi çerçevesinde 
ayrıca çocuklara yönelik, “Atığını 
getir, puanını topla, hediyeni ka-
zan” sloganıyla, sıfır atık yarış-
ması düzenleniyor. Kampanya 
tarihleri arasında toplanan atığın 
türüne ve miktarına göre kaza-
nılan puanlar ile 100 puan top-
layan öğrenci, Gürsu Belediyesi 
Kültür İşleri Müdürlüğü’nün dü-
zenlediği futbol, basketbol, vo-
leybol veya yüzme kurslarından 
herhangi birine, bir aylık ücretsiz 
katılım hediyesi kazanacak. Ay-
rıca geri dönüştürülebilir atık 
getiren çocuklara ücretsiz tiyatro 
ya da sinema izleme olanağı su-
nuluyor. Plastik, metal, ambalaj, 
kağıt, karton, cam ve pil atıkla-
rından toplayarak Gürsu Beledi-
yesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık 
Müdürlüğü’ne teslim edecek öğ-
renciler ve vatandaşlar kampan-
yalardan faydalanabilecek. 444 
3 616 Alo Atık Hattı’ndan Gürsu 
Belediyesi’ne ulaşan vatandaşla-
rın kampanyalara katılma koşul-
ları hakkında detaylı bilgi alabi-
leceği bildirildi. (İHA)

Görükle Kampüsü başta 
olmak üzere, farklı 
yerleşkelerde başlattığı 
yatırım çalışmalarında 
sona yaklaşan Bursa 
Uludağ Üniversitesi 
(BUÜ), 2023 yılında çok 
sayıda akademik ve 
bilimsel projeyi hayata 
geçirecek.

Yıldırım’a çevreci lojistik üs
Yıldırım Belediyesi, Samanlı 
Mahallesi’ndeki 160 dönümlük 
alana kazandıracağı Yıldırım 
Lojistik Merkezi hem ekonomiye 
değer katacak hem de ilçenin 
elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Gürsu’da atık 
getiren ekmek 
kazanıyor

BUÜ’de 2023 açılışların yılı olacak
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Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın 
üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin 
gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuç-
larını açıkladı. Buna göre, GSYH tah-
mini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 
yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın 
aynı döneminde göre yüzde 3,9 artış 
gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim 
endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 
0,1 azaldı. Takvim etkisinden arındı-

rılmış GSYH zincirlenmiş hacim en-
deksi, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı 
çeyreğine göre yüzde 3,6 artış gösterdi. 
Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla 
GSYH tahmini, yılın üçüncü çeyreğinde 
geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 
120,5 artarak 4 trilyon 258 milyar 168 
milyon lira olarak gerçekleşti. GSYH’nin 
üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla 241 
milyar 523 milyon dolar olarak hesap-
landı. 

GSYH’yi oluşturan faaliyetler ince-
lendiğinde, yılın üçüncü çeyreğinde ge-
çen yılın aynı dönemine kıyasla zincir-
lenmiş hacim endeksi olarak finans ve 
sigorta faaliyetleri yüzde 21,6, bilgi ve 
iletişim faaliyetleri yüzde 13,9, mesleki, 
idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 
12,6, kamu yönetimi, eğitim, insan 
sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 
yüzde 7,6, hizmet faaliyetleri yüzde 
6,9, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,9, 
gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,1, ta-
rım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 1,1 

ve sanayi yüzde 0,3 arttı. İnşaat sektörü 
ise yüzde 14,1 azaldı. Böylece Türkiye 
ekonomisi üst üste 9 çeyrektir büyümüş 
oldu. Öte yandan, bu yıla ilişkin büyüme 
verilerinde de revizyona gidildi. 

EKONOMİSTLER, BÜYÜME  
VERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ 
AA Finans Analisti ve Ekonomist 

Haluk Bürümcekçi, beklentiler parale-
linde gerçekleşen büyümeyi özel ve 
kamu tüketim harcamalarının yukarı 
çektiğini, net dış talebin ise sınırlı katkı 
verdiğini söyledi. Büyümede yılın son 
çeyreği için ilk sinyallerin ise dış talep 
kaynaklı güç kaybının sürdüğüne işaret 
ettiğini belirten Bürümcekçi, şunları 
kaydetti: “Başta ABD olmak üzere ge-
lişmiş ülkelerde parasal sıkılaşmanın 
hızlanmasının resesyona yol açabileceği 
yönündeki beklentiler güçlenmişe ben-
zemekte. Ayrıca, son dönemde yurt 
içinde sıkılaşma yönünde alınan mak-
roihtiyati kararların şirketlerin kredilere 
erişebilirliğine olumsuz yönde etki yap-
tığı da gözlendiğinden ekonomik akti-
vitedeki yavaşlamayı hızlandırma ola-
sılığı artmış bulunmaktadır. Buna kar-
şılık, üçüncü çeyrekte ekonomik akti-
vitede ivme kaybı gözlendiğine işaret 
eden Merkez Bankası, finansal koşul-
ların destekleyici olmasını sağlamak 
üzere politika faizinde toplam 500 baz 
puan indirime gitmiş, kredi faizleri ile 
politika faizi arasındaki makası kapat-
mak üzere ticari kredi faizlerini sınır-
lamaya yönelik yeni kararlar almıştır. 
Bu doğrultuda, ilk üç çeyrekte geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 
büyüme kaydedilmesi ve milli gelir en-
deksinin tarihi zirvesinden sınırlı çe-
kilmesi nedeniyle ekim-aralık döne-

minde çeyrekten çeyreğe yüzde 0,5’ten 
fazla daralma görülmezse 2022’nin ta-
mamında yüzde 5’lik büyüme hedefine 
ulaşmak mümkün görünüyor.” 

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu da 
üçüncü çeyrek büyüme verilerinin bek-
lentilere paralel gerçekleştiğini, bir 
sürpriz yaşanmadığını ifade etti. Tür-
kiye’nin, demografi ve coğrafi özellikleri 
ile dinamik bir ülke olduğunu belirten 
Aslanoğlu, bu nedenle büyümenin dün-
ya ortalamalarının üzerine çıkabildiğini 
söyledi. Aslanoğlu, “Kovid-19 salgını 
başından bu yılın ilk yarısına kadar 
büyümenin lokomotifi olan dış talep 
ve ihracat yerini iç talebe bırakmış gö-
rünüyor. İhracat ivme kaybetse bile 
belli bir gücü korumasına rağmen it-
halatın güçlenmesi dış talebin büyümeye 
etkisini frenlemiş görünüyor. Son çey-
rekte ve gelecek yılın ilk 6 ayında da 
benzer bir eğilim olacağı düşüncesin-
deyim.” diye konuştu. 

İç talebin canlı olması ve büyümeye 
katkı vermesinin birkaç nedeni bulun-
duğuna işaret eden Aslanoğlu, negatif 
reel faizin imkanı olanları talebe yö-
neltmesi, yaz aylarındaki ücret ayarla-
maları ve salgın sonrası ötelenen hizmet 
talebinin ağırlıklı turizm sektörü olmak 
üzere artması gibi faktörlerin iç talepte 
artışı beraberinde getirdiğini söyledi. 

Aslanoğlu, gelecek yılın ilk yarısında 
da iç talebi destekleyici politikalarla 
benzer bir eğilim olacağı değerlendir-
mesinde bulunarak, “Sürdürülebilirlik 
açısından tasarruf açığı olan bir ülke 
olarak dış talebe büyümeyi sağlayacak 
politika çerçevesini oluşturmamız ge-
rekiyor.” dedi.

PttAVM.com 
ürünleriyle 
dünyaya açıldı 

PttAVM.com Genel Müdürü Ha-
kan Çevikoğlu, PTT’nin daha önce 
mektup taşıdığı ülkelerdeki posta 
idareleri ve kargo şirketleri kanalıyla 
çok sayıda ülkede ürünlerini satışa 
açtığını bildirdi. Elektronik Ticaret 
İşletmecileri Derneği Başkan Yardım-
cılığı görevini de sürdüren Çevikoğlu, 
AA muhabirine, son 2 yılda daha 
fazla ürünün e-ticaret yoluyla satıl-
dığını söyledi. Daha önce alınmadığı 
kadar gıdanın da bu yolla alındığını 
belirten Çevikoğlu, bunların e-ticaret 
hacmini olumlu etkilediğini, 
PttAVM’nin çok verimli bir yıl geçir-
diğini ve 2022’yi büyümeyle kapata-
caklarını dile getirdi. 

Şu an 40 bine yakın satıcı ve 50 
milyona yaklaşan ürün çeşidini bir 
arada bulundurduklarını ifade eden 
Çevikoğlu, şöyle dedi: “Dünyadaki e-
ticarete baktığımız zaman bu yıl 5,6 
trilyon dolarlık bir hacme ulaşması 
bekleniyor. Bunun da 1,3 trilyon 
doları e-ihracattan oluşuyor. Nere-
deyse yüzde 25. Her 100 dolarlık e-
ticaret gönderisinin 25 doları başka 
bir ülkeye gidiyor. Ülkemizde ise yak-
laşık 560 milyar liralık e-ticaret hac-
minin 30 milyar liralık kısmı yurt dı-
şına gidiyor. Dünyadaki 4 üründen 
1’i yurt dışına gidiyor. Türkiye’de du-
rum maalesef henüz bu seviyelere 
ulaşamadı. 100 liralık e-ticaret gön-
derilerinden sadece 5 lirası başka bir 
ülkeye gidiyor. Gidecek yolumuz çok, 
henüz yolun başındayız.” 

Dünyada kasım ayında satışların 
diğer aylara göre daha çok arttığına 
dikkati çeken Çevikoğlu, “Birkaç aylık 
satışı bir ayda yapıveriyoruz kasımda. 
Bu yıl da aynı şekilde arttı. Diğer aylara 
oranla satışlarımız yüzde 250-300 
arttı.” diye konuştu. PttAVM’deki ürün-
lerin bir kısmını “turkishsouq.com” 
adlı havuza aldıklarını ve bunları yurt 
dışına açtıklarını söyleyen Çevikoğlu, 
“PTT’nin daha önce mektup taşıdığı 
uluslararası kanallardan (posta idareleri 
ve kargo şirketleri) 200’ün üzerindeki 
ülkede şu an ürünlerimizi satışa açmış 
durumdayız. 100 ülkede de kapıya 
teslimatı PTT aracılığıyla gerçekleştir-
dik.” ifadelerini kullandı. (AA)

Süt ürünlerinde 
etiket düzenlemesi 

Fermente süt ürünlerinin etike-
tinde “köy”, “ev”, “geleneksel, çiftlik” 
ve “%100” gibi ifadeler yer alamayacak. 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 
hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Fer-
mente Süt Ürünleri Tebliği, fermente 
süt ürünlerinin tekniğine uygun ve 
hijyenik şekilde üretilmesi, ambalaj-
lanması, depolanması, taşınması ve 
pazarlanması için gereken ürün özel-
liklerini belirliyor. Tebliğde yapılan 
revizyonla kefir ürününün tanımı ye-
niden düzenlendi. Türkiye’ye özgü 
bir ürün olan süzme yoğurdun ayrıca 
tanımı yapılarak, ürüne dair kriterler 
belirlendi. Isıl işlem görmüş fermente 
süt ürünü için yeni hükümler ekle-
nerek, ürüne ait kriterler düzenlendi. 
Ayrana eklenebilecek tuz oranı yüzde 
1 iken, bu oran yüzde 0,8’e düşürüldü. 
Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üre-
timinde kullanılan starter kültürlere 
ilave olarak eklenebilecek yan kül-
türlerin etiket bilgilerinde belirtilmesi 
zorunlu hale getirildi. Tebliğde yapılan 
bir diğer düzenleme ile ürünlerde 
laktaz enzimi hariç hiçbir enzimin 
kullanılamayacağı hükme bağlandı. 
Üretilecek ürünlerde birden fazla 
farklı hayvan türüne ait süt kullanıl-
ması durumunda, sütün elde edildiği 
hayvan türlerinin adlarının, etikete 
belirtilmesine ilişkin düzenleme ya-
pıldı. Yeni düzenleme ile süt ve süt 
ürünleri aroma vericilerinin kullanımı 
yasaklandı. (AA)

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 
Kasım Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet 
Binasında gerçekleştirildi. BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Oda 
olarak firmaların sorunlarına çözüm 
üreten, sektörlerin büyümesine imkan 
oluşturan bir anlayışa sahip olduklarını 
söyledi. BTSO meclis üyelerinin kendi 
sektörlerindeki firmaların talep ve bek-
lentilerini en iyi bilen, sektörlerini en 
iyi şekilde temsil eden meslek mensupları 
olduğunu belirten Başkan Burkay, şehir 
içinde sıkışıp kalan ve kentin yükünü 
ağırlaştıran plansız tesislerinin otoyol, 
demiryolu ve limanlarla entegre bir şe-
kilde planlı bölgelere taşınması gerektiğini 
söyledi. 

“TEKNOSAB ÖZBEKİSTAN’A  
MODEL OLDU” 
BTSO’nun 2013 yılından bu yana 

hayata geçirdiği vizyon projelerin sadece 
Türkiye’de değil yakın coğrafyadaki ül-
kelerde de rol model alındığını kaydeden 
Burkay, “TEKNOSAB bunun bir örneği. 
Çin’den Avrupa’ya uzanan Kuşak-Yol 
projesinde yer alan 14 ülkenin 8’i Türk 
Cumhuriyetleridir. Bu bölgelerde üre-
timin ve ekonominin büyütülmesinde 
TEKNOSAB rol model bölge olarak alın-
dı. Özbekistan’da kurulacak olan yeni 

nesil sanayi bölgesinin tüm yapı taşları 
TEKNOSAB’ın oyun planına göre kur-
gulandı.” dedi. 

“PROJELERİMİZDE KOBİ’LERİ  
MERKEZE ALIYORUZ” 
Dünyanın en büyük ekonomilerinde 

büyümenin KOBİ’lerle olduğunu ifade 
eden Başkan Burkay, “Biz hayata geçir-
diğimiz yeni projelerde KOBİ’leri merkeze 
alıyoruz. KOBİ OSB için bakanlığımıza 
gittiğimizde firmalardan talep toplan-
masını isteemişlerdi. KOBİ OSB için 2 
bin 600 firmamız başvuru yaptı. KO-
Bİ’lerin büyümesi geometriktir. İtalya, 
Almanya ve İspanya’da da durum böyle. 
KOBİ’lerimizi sağlıklı büyümesini sağ-
lamak için mekânsal planlamaya ihtiyaç 
var.” diye konuştu. 

“HEPİMİZİN TARİH ÖNÜNDE  
SORUMLULUKLARI VAR” 
Bursa’nın üretim ve ihracatçı kim-

liğini mutlaka koruması gerektiğinin 
altını çizen Başkan Burkay, “Tarih 
önünde hepimizin sorumlulukları var. 
60 yıl önce Bursa’da ilk OSB ku-
rulduğu zaman karşı çıkanlar 
olmuştu. Bugün Bursa 
ihracatta üst sıralar-
daysa, 1961 yılında 
kurulan Bursa OSB, 
bunun en büyük iti-
ci gücüdür. Bur-
sa’nın sanayi şehri 
özelliğini kaybet-
memeliyiz. Bursa 
5 yıldır ihracatta 16 
milyar dolara takıldı. 
Buna orta ihracat 
sendromu diyoruz. 
Mutlaka kentimizin 

önümüzdeki dönem üretim ve ihracatçı 
kimliğini koruması lazım.” ifadelerini 
kullandı. 

Bursa’nın Türkiye’nin ekonomi dö-
nüşümünde önemli bir merkez olduğunu 
dile getiren Burkay, “Binayı yapmak işin 
en kolay tarafı. Asıl mesele içini dizayn 
etmektir. Bizim önceliğimiz işletmeyi 
sürdürülebilir kılmak ve alt yapıyı sağla-
mak. Biz şu ana kadar yaptığımız her 
işte sürdürülebilirliği esas aldık. Bursa’ya 
4 tane TEKNOSAB lazım diyoruz. Biz 
her projeyi ortaya koyarken istişare edi-
yoruz. Bursa’nın ihtiyaçları ortada. Oyun 
planımız Bursa’nın istediği oyun planı. 
Biz KOBİ OSB’yi firmalarımızın taleplerine 

göre şekillendirip Bursa’yı ra-
hatlatmayı istiyoruz. Böyle-

likle KOBİ’lerimizin büyü-
mesinin önünü açabiliriz. 
Yeter ki bu birlik ve bera-
berliği kaybetmeyelim” 
diye konuştu. 

“HER İŞİN 
BAŞLANGICI 

ZORDUR” 
B a ş k a n 

Burkay, Ta-
rihi Çarşı 

ve Han-
lar Böl-

gesi’nde dijital dönüşüm merkezinin 
kurulacağını belirterek, projenin bölge 
esnafının yeni nesil elektronik ticarete 
geçişini sağlayacağını vurguladı. BTSO 
olarak sektör ayırt etmeksizin tüm üye-
lere hitap eden projeler hayata geçir-
diklerini ifade eden Başkan Burkay, 
“Küresel Fuar Acentesi, UR-GE, Ticari 
Safari, yeni nesil fuarlar gibi çalışmalar 
ile Odamız uzmanlık merkezi haline 
geldi. Bizler hiçbir zaman proje kolay 
olacak diye yola çıkmadık. İlk UR-GE’mizi 
yaptığımız bebe çocuk konfeksiyonu 
sektöründe 16 tane firma bulabildik. 
Her işin başlangıcı zordur. UR-GE’nin 
başlamasıyla bu firmalarımız Avustral-
ya’ya, ABD’ye ihracat yapmaya başladı. 
Bu ilk adım sektörlerde farkındalık oluş-
turdu.” dedi. 

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, pan-
demi ile başlayan, enerji ve emtia fi-
yatlarındaki artışla tırmanan küresel 
ekonomideki belirsizlik ortamının yeni 
boyutlar kazanarak devam ettiğini söy-
ledi. Uğur, “Gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde enflasyon ve işsizlik rakamları 
son 50-60 yılın zirvesine ulaşmış du-
rumda. Enerji kesintileri, Avrupa’da 
ciddi bir tedirginlik kaynağı haline ge-
lirken, tedarik zincirlerindeki aksama-
ların etkileri birçok sektörde hissediliyor. 
Böylesine sisli bir ortamda iş dünyamızın 
önünü daha rahat görebilmesi için BTSO 
Meclisimize önemli görevler düşüyor. 

Önümüzde yoğun bir çalışma dönemi 
var. Yönetim Kurulumuza ve tüm 

meclis üyelerimize çalışmala-
rında başarılar dili-

yorum” ifadelerini 
kullandı. 

 (İHA)

Burkay: “Bursa üretim ve ihracatçı 
kimliğini korumak zorunda” 
BTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Burkay, 
Bursa’nın güçlü üretim 
ve ihracatçı kimliğini 
mutlaka koruması 
gerektiğini belirterek, 
“Bugün Bursa ihracatta 
üst sıralardaysa, 60 yıl 
önce kurulan Organize 
Sanayi Bölgesi’nin büyük 
katkısı var. Dünyanın en 
büyük ekonomileri 
KOBİ’lerle büyüdü. 
Şehrin kalkınması için 
KOBİ’lerimizin 
büyümesinin önünü 
açmalıyız” dedi.

Türkiye, büyüme hedefini yakalayacak 
Türkiye ekonomisi, yılın 
üçüncü çeyreğinde finans ve 
hizmet sektörleri 
öncülüğünde yüzde 3,9 ile 
beklentiler paralelinde 
büyürken, ekonomistler, 
yılın tamamında yüzde 5’lik 
büyüme hedefinin 
yakalanabileceğini belirtiyor.
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Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çı-
karılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve 
ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/974 ESAS 
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, 
muhammen kıymeti ve önemli vasıfları: 
1 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri                       : Bursa İl, Gemlik İlçe, HALİTPAŞA Mahalle/Köy, 
                                          324 Ada, 14 Parsel sayılı ahşap ev 
Adresi                             : Halitpaşa Mah. İnayet Sk. No : 58 Gemlik / BURSA 
Yüzölçümü                    : 32,78 m2 
İmar Durumu                 : Bursa ili, Gemlik ilçesi, Halitpaşa mahallesi, 324 
                                          ada 14 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli 
                                          Gemlik Revizyon Uygulama İmar Planı sınırı 
                                          içinde olup imar durumunun konut alanı olarak 
                                          gösterilen alanda kaldığı bildirilmiştir. 
Kıymeti                           : 166.814,00 TL 
KDV Oranı                      : %1 
Kaydındaki Şerhler       : Tapu kaydında yazıldığı gibidir. 
Artırma Bilgileri 
1. Artırma                        
Başlangıç Tarih ve Saati  : 18/01/2023 - 11:25 
Bitiş Tarih ve Saati        : 25/01/2023 - 11:25 
2. Artırma                        
Başlangıç Tarih ve Saati  : 15/02/2023 - 11:25 
Bitiş Tarih ve Saati        : 22/02/2023 - 11:25 
(İİK m.114 ve m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01740538

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İb-
rahim Kalın başkanlığında yapılan 
“Ukrayna Savaşı: Bölgesel ve Küresel 
Etkiler” çalıştayında, Rusya-Ukrayna 
savaşının bölgesel ve küresel etkileri 
ile Türkiye’nin pozisyonu ve üst-
lendiği rol kapsamlı şekilde ele alındı. 
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden 
yapılan açıklamaya göre, Çankaya 
Köşkü’nde Cumhurbaşkanlığı Söz-
cüsü ve Güvenlik ve Dış Politikalar 
Kurulu Başkan Vekili İbrahim Kalın 
başkanlığında gerçekleştirilen çalış-
taya, kurul üyeleri, akademisyenler, 
düşünce kuruluşu temsilcileri, iş in-
sanları ve uzmanlar katıldı. 

Rusya-Ukrayna savaşının böl-
gesel ve küresel etkileri ile Türkiye’nin 
pozisyonu ve üstlendiği rolün kap-
samlı şekilde ele alındığı çalıştayda, 
sahadaki gelişmeler, savaş sonrasında 
oluşan jeopolitik dengelerdeki de-
ğişimler, enerji, gıda ve tedarik zin-
cirinde yaşanan krizler, savaşın kü-
resel güvenlik mimarisine etkisi, sa-
vaşın neden olabileceği nükleer teh-
dit, AB ve ABD’nin pozisyonu ko-
nuları değerlendirildi.  

Rusya-Ukrayna savaşının gidişatı 
konusunda farklı senaryoların ko-
nuşulduğu çalıştayda, savaşın uza-
ması ve derinleşmesinin, küresel 
istikrar, ekonomi, enerji, gıda gü-
venliği ve diğer alanlarda büyük 
maliyetler üreteceğine işaret edildi. 
Bu süreçte Türkiye’nin yürüttüğü 
diplomatik girişimlerin önemine 
vurgu yapılan çalıştayda, esir takası 
ve tahıl anlaşmasının süresinin uza-
tılmasında Türkiye’nin kritik rolüne 
dikkat çekildi.  

Bunun, ateşkes için bir zemin 
teşkil etmesi gerektiği değerlendir-
mesi yapılan çalıştayda, Ukrayna’nın 
egemenliği ve toprak bütünlüğü te-
melinde bir çözüm için diplomasi 
yolunun açılması ve müzakerelerin 
yeniden canlandırılması için diplo-
matik çabaların artması gerektiği 
belirtildi. Savaşın sonlandırılması 
için iki tarafın da kabul edebileceği 
onurlu çıkış formüllerine odaklan-
manın elzem olduğunun altı çizilen 
çalıştayda, savaşın gidişatının oluş-
turacağı yeni koşullara göre, Türki-
ye’nin çözüm için oynayabileceği 
diplomatik rol müzakere edildi. Uk-
rayna savaşının durdurulmasının 
birinci öncelik olduğu vurgulanan 
çalıştayda, savaştan sonra oluşabi-
lecek yeni güç dengelerine göre kü-
resel güvenlik mimarisinin muhte-
mel değişimine de hazırlık yapılması 
gerektiği kaydedildi. (AA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda 
konuştu. Yapılacak istişarelerin hayırlı ol-
masını dileyen Erdoğan, ”20 yıldır yapagel-
diğimiz gibi milletimizin her beklentisini 
hayata geçirerek Türkiye’yi huzurlu ve mü-
reffeh bir geleceğe hazırlıyoruz. Ülkemize 
bugüne kadar kazandırdığımız kalkınma 
atılımlarını kesintisiz bir şekilde sürdürerek, 
milletimize sözümüz olan 2023 Türkiye’sine 
adım adım yaklaşıyoruz. Dün Yüksek İstişare 
Kurulu (YİK) Toplantısı’nda ifade ettiğim 
gibi son 2 ayda açılışını yaptığımız projelerin 
her biri tek başına abide. Pendik-Sabiha 
Gökçen Havalimanı Metro Hattı ile İstanbul 
trafiğine yeni bir nefes borusu açtık. Kü-
çükkuyu Ayvacık yolu, Asos ve Troya tünelleri 
ile 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte Mar-
mara’dan Ege ve Akdeniz’e ulaşımı biraz 
daha kolaylaştırdık. Malatya-Hekimhan yo-
luyla İç Anadolu ile Doğu Anadolu arasındaki 
ulaşım hatlarını güçlendirdik. Diyarbakır 
Güneybatı Çevreyolu’yla Şanlıurfa-Mardin 
güzergahındaki trafiği rahatlattık” dedi. 

“HER ŞEYDEN ÖNCE BİZ  
BAŞARDIK, BAŞARIYORUZ  
VE BAŞARACAĞIZ” 
“TOGG fabrikasıyla ülkemizin ilk yerli 

ve milli aracının seri üretim heyecanını ya-
şadık” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “GA-
ZİRAY ile Gaziantep’in şehir içi ulaşım so-
rununu çözdük. Batman-Hasankeyf Tüneli 
ile Ilısu Barajı’ndan etkilenen bölgelerimiz-
deki yerleşimlerimizi birbirine bağladık. Ül-
kemizin en büyük, dünyanın 5. büyük barajı 
Artvin Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Sant-
rali’ni yerleşimi ve yollarıyla hayata geçirdik. 
Konya üzerinden Akdeniz’e daha hızlı ve 
güvenli erişilmesini temin ettik. Aselsan 

Silah Sistemleri fabrikasıyla savunma sa-
nayimizi güçlendirdik. ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ 
projesi ile 50 bin konut, 1 milyon altyapılı 
arsa, 50 bin iş yerini ülkemize kazandıracak 
adımı attık. Şehirlerimizdeki organize sanayi 
bölgelerinde 50 fabrikayı, 100 fabrikayı 
aynı anda hizmete açtık. Alevi-Bektaşi kar-
deşlerimizin Cumhuriyet tarihi boyunca 
çözüme kavuşturulmamış taleplerini hayata 
geçirecek düzenlemeleri gerçekleştirdik. 
Türkiye Yüzyılı programımızla milletimize, 
Cumhuriyetimizin yeni asrına çok daha bü-
yük hayaller ve heyecanlarla gireceği bir 
umut ışığı yaktık. Uluslararası alandaki te-
maslarımızı, buradan ülkemiz adına elde 
ettiğimiz faydaları, şehirlerimize kazandır-
dığımız küçüklü büyüklü yatırımları say-
mıyorum bile. Ekonomi, diplomasi, öbür 
tarafta terörle mücadele, bir diğer tarafta 
mülteci sorunu konusu. Bu dört ana başlığı 
her şeyden önce biz başardık, başarıyoruz 
ve başaracağız” açıklamasını yaptı.  

“SİSTEM PALAVRALARINA  
ALDIRMAYIN” 
6’lı masa tarafından hazırlanan güç-

lendirilmiş parlamenter sistem anayasa de-
ğişikliği önerisi ile ilgili konuşan Erdoğan, 
”Bunların güçlendirmiş parlamenter, de-
mokrasi, sistem palavralarına aldırmayın, 
buradan bir şey çıkmaz. Buradan bol bol 
masadan toplanıp dağılmak çıkar. İranlıların 
bir atasözü var: Oturdular, konuştular, da-
ğıldılar. Bunların durumu bu. Türkiye, yeni 
yönetim sistemi ile birlikte işin ruhuna uy-
gun şekilde siyasette iki ittifaklı bir görünüm 
kazanmıştır. Cumhur İttifakı, ilkeleri ve 
tarafları gayet net bir ortak hedef birlikteliği 
olarak milletimizin huzurundadır. Buna 
karşılık diğer ittifak ise 6’lı masa olarak ka-
muoyuna çıkmakla birlikte henüz önünde, 
arkasında kimlerin olduğu, hangi amaçlarla 
kurulduğu bilinmeyen amorf bir yapıdır. 
Bu ittifaka en başından beri kendileriyle 
eser ve hizmet siyasetinde vizyonda, prog-
ramda, projede yarışmak istediğimizi söy-
ledik ama bunlar karşımızda tek vaatleri 
Türkiye’yi eski günlerine döndürmek olan 
omurgasız arkaik bir proje ile çıktılar” dedi. 

6’lı masanın açıkladığı anayasa metnini 
incelediğini ifade eden Erdoğan, ”Bunlar 
bu kadar beceriksiz. Alenen bunları söyle-
yenlerin becerebildikleri tek iş var, anayasa 
değişikliği metni açıklamak. Eski Türkiye 
ipiyle indikleri kuyudan çıkarta çıkarta terör 

örgütünün güdümündeki partiyi kollayan, 
masanın etrafındakilere gülücük dağıtan 
ucube bir teklif çıkarttılar. Bir gözden ge-
çirdim. Masanın etrafındakiler artı masanın 
altındakiler. Bunlara ne verirsek mutlu olur-
lar, memnun olurlar, buna çalışmışlar. Baştan 
aşağıya incelediğinizde bunu görürsünüz. 
Birisinin derdi kapanan belediyeleri, öbü-
rünün derdi hazine yardımları azmış, dola-
yısıyla hazine yardımlarını en az 1’e çekip 
herkes buradan nasibini alacakmış. Bunu 
yapmak suretiyle oy toplayacaklarını zan-
nediyorlar. Benim milletim bunu yutmaz. 
Benim milletim bu ülkeye, bu millete ve bu 
devlete ne gelecek, buna bakar” dedi. 

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarıyla ilgili 
değerlendirmede bulunan Erdoğan, ”Ayın 
3’ünde açıklama yapacakmış Bay Kemal. 
Biz de Şanlıurfa’dayız, biz de oradan açık-
lamamızı yapacağız. Sen açıklamanı ya-
parken fırsat bulursan bizi de takip et. Bak 
bakalım Şanlıurfa’dan ses nasıl geliyor? 
Sendeki sese benziyor mu benzemiyor mu? 
Kendi içinde sayısız çelişki barındıran, tek 
bir vizyon ışıltısı bile taşımayan bu metni 
tartışmak abesle iştigaldir. Vizyon Şanlı-
urfa’da. Biz Kılıçdaroğlu’nun iddialı sözlerine 
bakarak nihayet vizyonlarımızı Konya’da, 
Gaziantep’te, Artvin’de gösterdik. TOGG’da 
gösterdik. TOGG’a gelmek istediğini söylemiş 
yönetim kurulu başkanına, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanımı da yanına alacaksın. Netice 
itibarıyla önümüzdeki tek somut gerçek 
bizim ‘Türkiye Yüzyılı’, onların da ‘eski Tür-
kiye’ dediğidir. Ortadaki tek hakikat bizim 
ülkemizi bölgesel ve küresel liderliğe taşımayı 
onların ise yönetilemeyen bir Türkiye’yi 
taahhüt ettiğidir. Milletinde il ittifak or-
taklarının ihtiyaçları için anayasa hazırlayan 
bir kafanın yönetime gelirse ülkeyi nasıl 
bir felakete sürükleyeceğini düşünmek bile 
istemiyoruz. Aslına bakılırsa bunların derdi 
ülkeyi yönetmek değil, devletin imkanlarını 
kendi aralarında paylaştıracak paravan bir 
şirket kurmaktır, düşündükleri bu. Size biz 
paravan şirket kurdurmayız” dedi. 

Erdoğan, AK Parti teşkilatına sahada 
etkin bir şekilde çalışmaları talimatını da 
verdi. Erdoğan, ”İlkeler yerine çıkarların 
buluştuğu böylesine arzi bir yapı ile Türkiye 
güney sınırlarını taciz eden terör örgütleriyle 
nasıl mücadele verebilir? Akdeniz’deki dip-
lomatik ve ekonomik menfaatlerini nasıl 
koruyabilir? Rusya- Ukrayna Savaşı’ndaki 
rolünü nasıl yürütebilir? Avrupa ve ABD 

ile ilişkilerini nasıl eşit düzeyde sürdürebilir? 
Bunların kafasıyla diplomasi olur mu? Ol-
maz. Ege’deki deniz ve hava sahalarıyla 
ilgili haklarını nasıl savunabilir? Egemenlik 
haklarına yönelik saldırılarla nasıl başa çı-
kabilir? Ekonomik tetikçilerin tuzaklarını 
nasıl bozabilir? Geleceğine ilişkin umutlarını 
bunlar nasıl hayata geçirebilir? Özetle bu 
kifayetsiz muhterislerle ülke nasıl yöneti-
lebilir? Milletimiz elbette bu tabloyu görüyor, 
değerlendiriyor. Bize düşen karşımızdaki 
ittifakın ‘millet’ ifadesinin altına gizlemeye 
çalıştığı gerçek yüzünün ortaya çıkması için 
çalışmaktır. Açın bakın anayasa tekliflerine, 
bunlarla ilgili en küçük bir şey var mı? 
Böyle bir dertleri, niyetleri, gayretleri de 
yok. Milletimiz bu ülkeyi, ‘Cumhur İttifakı 
seçimlerde başarısız olsun, AK Parti ikti-
dardan gitsin, Erdoğan kaybetsin de sonra 
ne olursa olsun’ diyen bir zihniyete asla 
teslime etmez. Kendisinin ve evlatlarının 
geleceğini düşünen hiçbir vatandaşımız 
bunlara itibar etmez, sadece gülüp geçer. 
Aslına bakılırsa sadece iktidarın hayalini 
kurarak kıyısından köşesinden yakaladıkları 
yetkileri hoyratça kullanarak sergiledikleri 
kibir, nobranlık, küstahlık bile CHP ve şü-
rekasının maskesini düşürmeye yeterlidir. 
Seçim gününe kadar göstereceğimiz gayretle 
bu maskeyi tamamen indirmiş, kirli hırsları, 
riyakarlıkları, sinsi hesapları hep beraber 
ortaya dökmüş olacağız. AK Parti, milletin 
kurduğu, milletimizin iktidara getirdiği, 
verdiği her mücadelede yanında yer aldığı 
bir partidir. Bizler milletimizin asil sahibi 
olduğu bu partinin sadece emanetçileriz. 
Sandıklara iyi sahip çıkacağız. Bu işin bugüne 
kadar en başarılı partisi AK Parti’dir, bundan 
sonra da bu başarıyı devam ettirmeliyiz. 
Milletten umudunu kesenlerin sandık üze-
rinden oynamaya kalkacakları oyunlara 
karşı dikkatli olacağız. Sandık kurulu üye-
lerimizle mahalle temsilcilerimizle teker 
teker bir araya gelerek en küçük eksikliğe, 
aksaklığa meydan vermeyeceğiz. Türkiye’nin 
ve milletimizin düşmanları da boş durmuyor, 
onlar da kendi mecralarında 2023’e hazır-
lanıyor. Son dönemde partimize yönelik 
kumpasların ülkemize yönelik saldırıların, 
sınırlarımıza yönelik tacizlerin artmasının 
arkasındakilerden biri 2023’ü şekillendirme 
planlarıdır. Biz, önce Rabbimizin yardımına 
güveniyoruz. Biz milletimizin desteğine, 
mazlumların duasına güveniyoruz” açıkla-
masını yaptı. (İHA) 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçek-
leştirilen NATO Dışişleri Bakanları Top-
lantısının ardından düzenlediği basın 
toplantısında gündeme ilişkin değerlen-
dirmeler yaptı. Bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da Türkiye’nin terör 
örgütleriyle sahada mücadele etmeye 
muktedir bir devlet ve millet olduğunu 
vurgulayan Çavuşoğlu, Suriye, Irak başta 
olmak üzere neresi olursa olsun Fetullahçı 
Terör Örgütü de (FETÖ) dahil olmak 
üzere tüm terör örgütleriyle mücadeleye 
kararlılıkla devam edileceğini kaydetti. 
Çavuşoğlu, Türkiye’nin terörle mücade-
lesinde bazı ülkelerin yaptığı açıklamalara 
dikkati çekerek, şunları anlattı: “Terörle 
mücadelemizde dikkat ediyorsanız, ‘evet 
Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlama, 
terörle mücadele etme hakkı var ama’ 

diyerek hemen uluslararası hukuk, yok 
işte siviller, yok işte başka şeyler, ‘havadan 
vurun da karadan girmeyin’ gibi Türki-
ye’yi engellemeye çalışan girişimler gö-
rüyoruz. Yine ikili görüşmelerde bazı 
muhataplarım bunları dile getirdiği za-
man, biz tabii gerekli cevapları verdik. 
Müttefiklerden destek bekliyoruz. Te-
röristleri savunacak ya da teröristleri 
mağdur göstermeye çalışan açıklamalar 
duymak istemediğimizi söyledik.” 

TÜRKİYE-İSVEÇ-FİNLANDİYA  
ÜÇLÜ TOPLANTISI 

Çavuşoğlu, NATO’ya üyelik 
başvurusu yapan Finlandiya ve 
İsveç’in dışişleri bakanlarıyla 
dün Bükreş’te yapılan üçlü top-
lantıya ilişkin de söz konusu 
toplantının Stockholm’de yapılan 
Üçlü Daimi Komite toplantı-
sının takibi şeklinde 
olduğu bilgisini 
verdi. İsveç’teki 
yeni hüküme-
tin öncekine 
oranla terör-
le mücade-
le konu-
s u n d a 
daha ka-

rarlı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle 
konuştu: “Suçluların iadesi gibi, terör 
varlıklarının dondurulması gibi ve ül-
kedeki terör faaliyetleri devam ediyor, 
bunların sonlandırılması gibi konularda 
somut adım görmediğimizi söyledik. Ya-
salarda değişiklikler yaptılar, anayasa 
değişikliği yaptılar, bunların hepsi olumlu 
adım ama bunların uygulamasını da gör-
memiz lazım. Bazı yasalar yeni yılla bir-
likte yürürlüğe girecek. Bunların da bu 
şekilde uygulanması... Ama NATO üye-

liğinden bağımsız olarak (İsveç’teki) 
yeni hükümetin terörle mücadelede 

daha samimi olduğunu görüyoruz. 
(İsveç’teki yeni hükümet) Türki-
ye’deki terör saldırılarından sonra 
bazı müttefiklerden daha güçlü 
açıklamalar yaptı. Açıklamalar 
güzel, kararlılık güzel ama somut 
adımları görmemiz lazım. Bunları 

da açık açık konuştuk ve 
bundan sonra da bir-

likte bu doğrultuda 
çalışmaya devam 
etme konusunda 
mutabık kaldık.” 

(AA)

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 
“Bunların güçlendirmiş 
parlamenter, demokrasi, 
sistem palavralarına 
aldırmayın, buradan bir 
şey çıkmaz. Buradan bol 
bol masadan toplanıp 
dağılmak çıkar.” dedi.

Çankaya  
Köşkü’nde Ukrayna 
Savaşı çalıştayı 

Çavuşoğlu: “Suriye’deki terör 
örgütlerine destek sonlandırılmalı” 
Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, “ABD başta olmak 
üzere bazı müttefiklerin 
Suriye’deki terör örgütlerine 
verdiği destek apaçık ortada. 
Bu tür desteklerin 
sonlandırılması gerektiğini 
söylüyoruz.” dedi.
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FETÖ’ye yönelik 18 Ekim’de 59 ilde 
başlatılan “Gazi Turgut Aslan Operasyonu”na 
giden sürecin detaylarına ilişkin bilgiye 
göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör 
Suçlarını Soruşturma Bürosu, 2021’de Ça-
nakkale’de yürütülen FETÖ soruşturma-
sındaki bir kişinin, örgütün Ankara’da ye-
niden yapılanmaya başladığına yönelik be-
yanı üzerine çalışma başlattı. Başsavcılık, 
söz konusu terör örgütünün yurt dışındaki 
üst düzey yöneticilerince verilen talimatlar 
doğrultusunda, örgütün dağılmasını en-
gellemek ve yeniden canlandırılmasına yö-
nelik yürütülen faaliyetlerin, Ankara’yla 
sınırlı kalmadığını tespit etti. 

Soruşturmayı derinleştiren Başsavcılık, 
örgütün Ankara’nın yanı sıra 59 ilde aynı 
yapılanmaya gittiğini belirledi. Terör örgü-
tünün, bu yeni stratejisini uygulamak için 
cezaevlerinden tahliye edilen mensuplarını 
yeniden bir araya getirdiğini ve finansal 
faaliyetlerde yoğunlaştığını saptayan savcılık, 
FETÖ üyeliği ve yöneticiliğinden tutukla-
nanların kimlik bilgilerini incelemeye aldı.  

Daha sonra bu kişilerin birinci dereceden 
akrabalarının hesap hareketleri kontrol 
edildi. İnceleme sonucu bu kişilerin, bu-
lundukları iller dışında, üçüncü şahıslar ta-
rafından kartsız işlem menüsü üzerinden 
para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. 
Havalelerin, ATM’lerden, sadece karşı tarafın 
bilgileriyle, doğrulama kodu istemeden 
gönderme imkanı sunan kartsız işlem üze-
rinden yapıldığı tespit edildi. Bu tespit üze-
rine Başsavcılık, ülke genelindeki 10 bin 
109 ATM kamerasının son bir yıldaki ka-

yıtlarını soruşturma dosyasına dahil etti. 
Tutuklu FETÖ mensuplarının yakınla-

rına, ATM üzerinden “hesap izi” bırakmadan 
para yatıranların, örgütün “muavenetçi” is-
mini verdikleri kişiler olduğu belirlendi. An-
kara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkent dı-
şındaki şüpheliler hakkında adli işlem ya-
pılması için elde ettiği delilleri, bu kişilerin 
bulduğu illerin başsavcılıklarına da gönderdi. 
Başsavcılıkların talimatı üzerine, Emniyet 
Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Siber 
Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İs-
tihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma 
Kurulu Başkanlığınca 18 Ekim’de “Gazi Tur-
gut Aslan Operasyonu” başlatıldı. Kamera 
kayıtlarının incelenmesiyle ulaşılan 742 
şüpheliye yönelik 59 ilde eş zamanlı yapılan 
operasyonlarda, 666 kişi gözaltına alındı. 
Şüphelilerden 222’si tutuklandı, 26 milyon 
lira değerinde döviz ve altına el konuldu. 

ANKARA’DA  
81 ŞÜPHELİYE ULAŞILDI 
Soruşturma kapsamında, Ankara’da 2 

binin üzerinde ATM’nin kamera görüntüleri 
incelenerek kimlikleri tespit edilen 15’i 
kadın 81 şüpheliye ulaşıldı. FETÖ’nün ye-
niden yapılanması için faaliyet yürüten 
şüphelilerin, örgüt üyelerinin ailelerine PTT 
ve banka ATM’lerinden kartsız işlemin yanı 
sıra sahte gönderici ismiyle kargoyla para 
gönderdiği de belirlendi. (AA)

Milli Savunma Bakanlığı 
(MSB), Pençe-Kilit Operasyonu 
kapsamında, Irak’ın kuzeyindeki 
Zap bölgesinde teröristlerin 
saklandığı mağaraların koman-
dolarca imha edildiği görüntü-
leri paylaştı. MSB’nin sosyal 
medya hesaplarından “Her Da-
ğın Zirvesi Mehmetçik” sloganı 
ve “Pençe-Kilit” etiketiyle ya-
pılan paylaşımda, “Kahraman 
komandolarımız, zorlu bir ara-
ziye sahip olan Zap’ta, PKK’lı 
teröristlerin inlerine işte böyle 
giriyor. Korkusuzca ve fedakarca 
teröristlerin kökünü kazımaya 
devam eden kahramanlarımıza 
selam olsun.” ifadeleri kullanıldı. 
Oldukça engebeli arazi yapısına 
sahip Zap’ta komandoların he-
defleri belirlemesi, roketatar ve 
el bombası kullanılarak mağa-
raları imha etmesine ilişkin gö-
rüntüler yer alıyor. (AA)

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan başkanlığında bugün yılın 
son toplantısını yapacak. Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’nde ya-
pılacak MGK toplantısında, Irak 
ve Suriye’nin kuzeyinde yürütü-
len Pençe operasyonları başta ol-
mak üzere birçok stratejik böl-
gesel ve ulusal güvenlik konusu-
nun ele alınması bekleniyor. Pen-
çe-Kilit ve Pençe-Kılıç operas-
yonlarında gelinen son aşamanın 
detaylı şekilde masaya yatırılması 
ve toplantının önemli gündem 
maddelerinden biri olması ön-
görülüyor. 

Suriye’nin kuzeyindeki terör 
hedeflerine yönelik önümüzdeki 
dönemde atılması planlanan 
adımların da MGK gündemine 
gelmesi bekleniyor. Sınır güvenliği 
kapsamında yürütülen faaliyet-
lerin de toplantıda ele alınacak 
önemli başlıklar arasında yer al-
ması, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ 
ve DEAŞ başta olmak üzere tüm 
terör örgütlerine karşı gerçek-
leştirilen operasyonların toplan-
tıda görüşülmesi planlanıyor. 
Toplantıda ele alınacak bir diğer 
önemli konunun Yunanistan’ın 
yürüttüğü silahlanma faaliyetleri 
olacağı tahmin ediliyor. Bu kap-
samda Ege, Kıbrıs ve Doğu Ak-
deniz’deki gelişmelerin de değer-
lendirileceği toplantıda, Türkiye 
ve KKTC’nin Doğu Akdeniz’de 
uluslararası hukuktan kaynakla-
nan haklarının korunmasına yö-
nelik çalışmaların görüşülmesi 
bekleniyor.  

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın da 
ele alınması beklenen toplantıda, 
tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler 
başta olmak üzere, Türkiye’nin 
barış için yürüttüğü çalışmalar, 
arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık 
faaliyetleri ile insani yardım ve 
kalıcı ateşkes konularının görü-
şüleceği tahmin ediliyor. İsveç 
ve Finlandiya’nın NATO üyeliği 
başvuruları kapsamında Türki-
ye’nin ortaya koyduğu tavır ve 
bu ülkelerin NATO üyeliği için 
öne sürdüğü kriterlerin, toplan-
tıda ele alınacak gündem mad-
delerinden olması öngörülüyor. 
(AA)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Vedat Bilgin, kamuda 30’un üzerinde 
sözleşmeli personel statüsünün olduğunu 
belirterek bu alanı disipline etmek için 
düzenlemeye gittiklerini söyledi. Kamu-
daki sözleşmeli personelin kadroya ge-
çirilmesi çalışmasını tamamladıklarını 
bildiren Bilgin, şöyle devam etti: “Bu ça-
lışmayı Sayın Cumhurbaşkanı’mız pa-
zartesi günü kamuoyuna duyurdu. Bu 
çalışmayla 425 bin kişi hemen kadroya 
geçiyor. İçerisinde öğretmenler, sağlık 
personeli, din görevlileri, bakanlıklarda 
çalışanlar var. Ayrıca YÖK Başkanı’mızın 
talebi vardı; 50-D diye bilinen araştırma 
görevlilerinin 33/A’ya geçirilmesi konusu 
vardı. Bütün bu kapsamlı çalışmayı 
yaptık. Bunlar artık bulunduğu yerde 
kadroya geçecek. Fakat burada bir ayrıntı 
olarak şunu söylemek lazım; 3 sene bir 
yerde çalışmış, 4’üncü seneyi de tamam-

ladıktan sonra tayin isteyebilecekler. 
Çünkü devlet 3+1 düzenini getirirken 
ihtiyaç duyduğu personeli belirli yerlerde 
tutacak sözleşmeyi yaparak bu çalışanları 
almış, onun devam etmesinin faydalı 
olacağını düşünüyoruz. Kamu hizmet-
lerinin aksamaması açısında, yurttaşla-
rımızın taleplerinin karşılanması açısında 
eğitim başta olmak üzere birçok alanda 
bu düzenlemenin devam etmesi lazım.” 

Sözleşmeli personellerin kadroya geç-
me hakkını kullanmalarının isteğe bağlı 
olduğunu vurgulayan Bilgin, “Yaptığımız 
kadro düzenlemesi, sözleşmelilerin ne-
redeyse yüzde 100’ünü kapsayan bir dü-
zenleme. Yaklaşık 424 bin kişiyi kapsayan 
bir düzenleme. Buna ‘dar oldu, eksik 
oldu’ demek konuyu bilmemektir.” diye 
konuştu. Sözleşmeli memurların kadroya 
alınması için yasal düzenleme çalışma-
larının teknik olarak sürdüğünü bildiren 
Bilgin, “Bizim bu teknik çalışmalarımız 
bir proses içerisinde TBMM’ye intikal 
edecek ve Meclis’in iradesiyle bu yasal 
format içerisine dönüşecektir.” ifadesini 
kullandı. 

“EYT KAPSAMINDAKİLERİN  
SAYISI AYDAN AYA DEĞİŞİYOR” 
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ko-

nusundaki çalışmalara değinen Bilgin, 
bu konuda epey mesafe aldıklarını ve 
çalışmayı aralık ayında Meclis’e intikal 
ettireceklerini söyledi. Emeklilik siste-
minde prim gün sayısı, yıl ve yaş olmak 
üzere üç kriterin olduğunu anımsatan 
Bilgin, şunları söyledi: “Diğer iki şartı 
doldurup yaşı bekleyenler var. ‘Hiç yaş 

şartı olmasaydı bugün kaç kişi emekli 
olabilir’ diye baktık. Bunların sayısı 
aydan aya değişiyor. Haziran rakamları 
1,5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın 
bu sayı 1,6 milyon, 1,7 milyon veya 
aralık sonu itibarıyla da tahmin ediyorum 
Meclis’ten kanun çıkarken bakılacak 2 
milyon civarında olabilir veya değişebilir. 
Biz bunları dikkate alan bir çalışma ya-
pıyoruz. Yani şu an iki şartı doldurup 
emekli olabileceklerin sayısı 1,6 milyon 
civarında. Yarın biraz daha artabilir. Biz 
onlarla ilgili bir düzenleme yapıyoruz. 
Yaş şartı hiç olmasaydı emekli olabile-
ceklerden bahsediyorum. Yoksa ne bile-
yim, 40’lı yaşlarda olanlar var. Onların 
büyük bir çoğunluğunun, bu bahsettiğim 
sayının dışında kalanların özellikleri 
prim gün ve yıl sayılarındaki eksikliktir. 
O iki şartta bir değişiklik yapmıyoruz. 
Süreç devam ediyor. Düzenlemenin kap-
samını çalışmamız bittikten sonra ka-
muoyuyla paylaşacağız.” 

“ZORUNLU EMEKLİLİK ŞARTINI  
ORTADAN KALDIRACAĞIZ” 
Bakan Bilgin, 696 sayılı Kanun Hük-

münde Kararname (KHK) ile kadroya 
geçirilen işçilerin “zorunlu emekli” edil-
meleriyle ilgili çekincelerine ilişkin soruya 
“Bu düzenlemede o zorunlu emeklilik 
şartını ortadan kaldıracağız. Biliyorsunuz 
KHK ile kadroya geçen işçiler, ‘Sen şu 
kadar çalıştın, artık emekli olursun.’ de-
nilerek zorla emekli ediliyorlar. Onu or-
tadan kaldıracağız. İsteğe bağlı olarak 
yasal sınırda çalışabilecekleri süre kadar 
çalışabilecekler.” yanıtını verdi. 

“ASGARİ ÜCRET TESPİT  
KOMİSYONU GELECEK  
HAFTA TOPLANACAK” 
Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin 

belirlenmesine sürecine ilişkin bilgileri 
de paylaşan Bilgin, “İşçilerimiz, Türki-
ye’nin emekçileri şundan emin olsunlar, 
onları enflasyona ezdirmeyeceğiz. En-
flasyonun tahribatından koruyacak bir 
düzenlemeyi geçen sene yapmaya çalıştık, 
yüzde 50 zam vererek. O yetmedi hemen 
onun üzerine aritmetik olarak yüzde 
80’in üzerinde, kümülatif olarak yüzde 
94 küsur zam verdik ama enflasyonun 
tahribatı devam ediyor. Dolayısıyla bunu 
dikkate alan bir düzenleme yapacağız.” 
dedi. Asgari ücret görüşmelerinin tak-
viminin belirlenmesi için TÜRK-İŞ Genel 
Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim 
Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile 
görüşeceklerini anımsatan Bilgin, gelecek 
hafta da Asgari Ücret Tespit Komisyo-
nu’nun toplanacağını dile getirdi. Atalay 
ve Akkol ile komisyon toplantısıyla baş-
layacak sürecin şartlarını müzakere ede-
ceklerini vurgulayan Atalay, asgari ücret 
başta olmak üzere çalışma hayatıyla ilgili 
konularda HAK-İŞ Genel Başkanı Mah-
mut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu 
Çerkezoğlu ile de görüşeceğini duyurdu. 
Bakanlık olarak asgari ücretle ilgili anket 
çalışması yaptırdıklarını anımsatan Bilgin, 
bu çalışmada küçük, orta ve büyük iş-
letmelerde çalışan işçiler ile işverenlerin 
yanı sıra diğer vatandaşların asgari ücretle 
ilgili beklentilerini öğrenmeye çalışacak-
larını kaydetti. (AA) 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Vedat 
Bilgin, “Türkiye’nin 
emekçileri şundan emin 
olsunlar, onları enflasyona 
ezdirmeyeceğiz. 
Enflasyonun tahribatı 
devam ediyor.  
Dolayısıyla bunu dikkate 
alan bir düzenleme 
yapacağız” dedi. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Şe-
hit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının 
Kamu Kurumlarına Atama Kura Tö-
reni’nde konuştu. Bakan Yanık, göreve 
geldiklerinden bu yana, tek bir vatan-
daşı geride bırakmadan, herkesi dev-
letin şefkat şemsiyesinin altında bir 
araya getirdiklerini söyledi. Milli birlik 
ve beraberliğe kasteden güçler, Türki-
ye’yi terörle ve darbelerle tökezletece-
ğini düşünse de köklü devlet gelene-
ğinin ve güçlü bir iradenin varlığının 
bu düşünceye engel olduğunu dile ge-
tiren Yanık, terör odaklarının hiçbirine 
göz açtırmadıklarını kaydetti. 

Derya Yanık, “Türkiye Cumhuri-
yeti’ni terörle terbiye edeceğini ve bir 
uydu haline getireceğini sananlar büyük 
bir yanılgı içindeler. Sınırlarımızın he-
men ötesinde onlarca yıllardır yaşanan 
savaşlardan ve karışıklıklardan ülkemizi 
korumaya, vatandaşlarımızın 
can güvenliğini sağlamaya 
kararlıyız. Bunun için gece 
gündüz demeden çalışı-
yor, maddi, manevi her 
türlü tedbiri alıyoruz.” 
diye konuştu. 

Hükümet olarak şehit 
yakınları ve gazilere yö-
nelik hizmetleri sürekli ge-
liştirdiklerini, onlar için en 
güzel imkanları sunmaya 
özen gösterdikle-
rini dile 

getiren Yanık, “Bizim hedefimiz, yü-
reklerimiz yanmasın, analarımızın göz-
yaşı dinsin, babaların yüreğine su ser-
pilsin. Şehit ve gazi eşleri hak ettikleri 
izzet ve vakarla yaşasın, şehitlerimizin 
emaneti çocuklarımız huzurla büyüyüp 
yetişsin, vatana millete hayırlı evlat 
olsun.” dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Derya Yanık, şehit ve gazi ço-
cukları için özel çalışmalar yürüttük-
lerini anlattı. Lise ve yükseköğretime 
giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere 
psikolojik danışmanlık ve rehberlik 
hizmeti de verdiklerini belirten Yanık, 
bu kapsamda, 2021-2022 eğitim-öğ-
retim yılından bugüne devam eden 
çalışmalarda 3 bin 574 gence ulaştık-
larını aktardı.  

Yanık, şehit yakınları, gazi ve gazi 
yakınlarına sağladıkları istihdam kap-
samını da sürekli genişlettiklerine 
işaret ederek, şöyle konuştu: “2002 
yılına kadar bu alanda yalnızca 6 bin 
315 vatandaşımız istihdam edilmişti. 
Biz ise bugünkü 602 atama ile toplam 
48 bin 39 şehit yakını, gazi ve gazi ya-
kınımızın kamu kurumlarında istihdam 
edilmesini sağlayacağız. Bu istihdam 
alanları, devletimizin teşekkürü olduğu 
kadar, milletimizin de sizleri şükranla 
bağrına bastığının önemli göstergesi-
dir.” Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 

Derya Yanık, konuşmaların ar-
dından, kamu kurumlarına yer-

leştirilecek şehit yakını, gazi 
ve gazi yakınlarının atanacağı 
yerleri belirlemek üzere pro-
tokol üyeleriyle noter huzu-

runda kura butonuna bastı. 
Ataması yapılanları tebrik eden 
Yanık, “YKS/LGS Rehberlik Pro-

jesi” kapsamında hizmet alan 
şehit ve gazi çocuklarına 

da hediye ver-
di. (AA)

Şehit yakını, gazi ve gazi 
yakınlarına yeni atama  
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Yanık, 602 atama ile kamu 
kurumlarında toplam 48 bin  
39 şehit yakını, gazi ve gazi 
yakınının istihdamının 
sağlanmış olduğunu söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 
FETÖ’nün güncel yapılanmasına 
yönelik başlatılan Gazi Turgut 
Aslan Operasyonu’na giden 
süreçte, 10 bin 109 ATM’nin 
kamera kaydını inceleyerek, 
hakkında gözaltı kararı verilen 
742 kişiyi deşifre etti.

FETÖ’nün güncel yapılanması 
ATM kameralarıyla çözüldü  

Yılın son MGK 
toplantısı bugün 
yapılacak

“Her Dağın 
Zirvesi 
Mehmetçik”    
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Yazı İşleri Müdürü   
Canan GÜLEÇ

Nezir ASAROĞLU

YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12 
SAYI: 2649

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

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 
ilçede yapım çalışmaları süren kültür merkezi, 
yeni itfaiye merkezi ve gasilhane inşaatında in-
celemelerde bulundu. Tüm çalışmaların Kara-
cabeylilere hayırlı olmasını dileyen Özkan, proje 
aşamasında olan yeni faaliyetlerle birlikte yeni 
müjdelerin de olduğunu söyledi. 

KÜLTÜR MERKEZİ ÇOK ÖNEMLİ 
BİR İHTİYAÇTI 
İlk olarak kültür merkezinin inşaat alanında 

açıklamalarda bulunan Özkan, 
“Kültür merkezi Karaca-
bey’imizde büyük bir ek-
siklikti, çok güzel bir 
proje oluyor; sinema 
salonları, tiyatro 
salonları, konfe-
rans salonlarıyla, 
Atatürk Parkında 
hemşerilerimize 
hizmet verecek.Ça-
lışmalar hızlı bir şekilde 
devam ediyor. Bunun ya-
nında da proje aşamasında olan 
yeni faaliyetlerimiz, yeni müjdelerimiz 
olacak.Tüm bu çalışmaların, özellikle kültür 
merkezinin Karacabeyli hemşerilerimize hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi. 

EKSİKLER BİR BİR TAMAMLANIYOR 
Daha sonra 2 no’lu mezarlıktaki gasilhane 

inşaatının sürdüğü alanda açıklamalar yapan 
Özkan,“Bu çalışma da Bursa Büyükşehir Bele-
diyemizin destekleriyle yapılıyor.Karacabey’imiz-
de eksiklik olarak gördüğümüz bir unsurdu, 
inşallah en kısa zamanda bunu da tamamlayıp 
vatandaşlarımıza daha güzel bir hizmet vermenin 
mutluluğunu yaşayacağız. Karacabey’in eksikleri 
birer birer tamamlanıyor. Şuanda 50 bin kişiye 
istihdam sağlayacak TEKNOSAB projesi, Yeşil-
dere Barajı,Gölecik Barajı, merkez ve kırsalda 
altyapı çalışmaları, içme suyu, kanal, yağmur 

suyu,Yeniköy’de arıtma tesisi inşaatı, bununla 
birlikte kültür merkezi, gasilhane, yeni itfaiye 
binası, Karacabey Belediyesi tarafından gerçek-
leştirilen spor salonu inşaatı, tamamlanmasına 
az kalan gençlik merkezi, kırsalda yapılan parke 
taşı çalışmaları ile güldür güldür hizmetlerimiz 
devam ediyor.Herşey Karacabeyliler için herşey 
Karacabeyli vatandaşlarımızın hayat standart-
larını yükseltmek, daha konforlu bir yaşam 
sağlamak için. Karacabeyliler herşeyin en iyisine 
layık” diye konuştu. 

MODERN İTFAİYE MERKEZİ  
Yeni itfaiye merkezinin çalışma alanını da 

ziyaret eden Özkan, “Bursa Büyükşehir Beledi-
yemiz ile birlikte yapımını gerçekleştirdiğimiz 

yeni itfaiye binamızın inşaatın-
dayız.Mevcut itfaiye binamız 

‘kademe’ olarak tabir edi-
len belediye hizmet 

yerleşkesinde yer 
alan eski bir bina. 
Dolayısıyla Allah 
korusun, olası yan-
gınlara daha hızlı 

ve daha seri bir şe-
kilde ulaşabilmek için 

her bölgeye yakın bir yer-
de, Yeniköy yolunda Öğret-

menler Parkının biraz ilerisinde 
bu yeni itfaiye merkezinin inşaatı gerçekleşti-
riyoruz. Daha modern ve ihtiyaçlara cevap ve-
rebilecek yeni bir binainşallah burada vücut 
bulacak.Bununla birliktede bu merkez, yeni 
itfaiye araçlarıyla da takviye edilecek.İnşallah 
Karacabey’in bu noktadaki ihtiyacı da giderilmiş 
olacak. Yeni itfaiye merkezimiz de Karacabeyli 
vatandaşlarımıza hayırlı olsun.Katkılarından 
dolayıda başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a, bakanlarımıza,il başkanımıza, 
Bölge Milletvekilimiz Dr. Mustafa Esgin ve 
diğer milletvekillerimize,bizim her zaman ya-
nımızda olan ve tüm bu inşaatların yapımını 
gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı’mız Sayın Alinur Aktaş’a ve mesai arka-
daşlarına da çok teşekkür ediyor, kolaylıklar 
diliyorum” ifadelerini kullandı. (Bülten)

İnegöl’de 2022-2023 eğitim öğ-
retim döneminde okul çevrelerindeki 
trafik akışının güvenliğini sağlayacak 
olan okul geçidi görevlileri belgelerini 
aldılar. Emniyet Müdürlüğü Trafik 
Büro Amirliğince yapılan eğitimlere 
katılan 15 öğrenci, 1 öğretmen ve 4 
veli olmak üzere 20 kişi eğitimden 
geçti. Eğitimleri başarıyla tamamlayan 
20 kişiye belgeleri takdim edildi. İs-
taş-Kentaş Ortaokulunda düzenlenen 
törene Kaymakam Eren Arslan, Em-
niyet Müdürü Erdoğan Baydemir, 
Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, Şo-
förler Odası Başkanı Bahattin Kork-
maz katıldı. Öğrencilere belgelerini 
takdim ettikten sonra konuşma ya-
pan Kaymakam Arslan, “Bugün okul-
larımızda uygulamaya konulan trafik 
eylem planı doğrultusunda okul yaya 
geçidi görevlileri eğitimlerini tamam-
layan genç kardeşlerimize ve velile-
rimize bugün burada eğitimin bitmesi 
nedeniyle bir program düzenleyerek 
size de bunu duyurmak istedik. Bi-
liyorsunuz Karayolları Trafik Kanu-
nuna göre hazırlanmış olan trafik 
eylem planında okul önlerindeki, 
okulların trafiğe açılan kapılarında 
okul yaya geçidi görevlisi öğrencile-
rimiz tarafından yapılıyor. Trafik de-
netleme birimimiz tarafından da 
gençlere verilen eğitim sonucunda 
artık okul geçidi görevlisi oldu öğ-
rencilerimiz ve katılan velilerimiz. 
Bu şu demek; burada trafikte öncelikli 
yayanın geçiş hakkı olan bölgelerde 
durmayı ve geçmeyi kontrol eden 
görevliler haline geldiler. Bu gençle-
rimizin trafikte gördükleri bir ihlal 
olduğu takdirde tutanak tanzim edip 
bunu trafik tescile bildirme yetkileri 
de var. Ve bunun karşılığında da 
idari yaptırım uygulanabilecek. Yani 
aslında biz burada eğitim amacıyla 
farkındalık oluşturmak amacıyla yap-
tığımız bu çalışma sonucunda genç-
lerimiz ayrıca birer fahri trafik gö-
revlisi haline de gelmiş oldular. Biz 
bunu çok önemsiyoruz. Çünkü trafik 
bir kültür. Trafiğin ve kuralların 
erken yaşta öğrenilmesi, uyum sağ-
lanması gelecek için çok önemli. Bu 
anlamda okul idaresini, emniyet mü-
dürümüze ve çalışma arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız, 
belasız, sağlıklı hem trafikte hem 
eğitimde huzurlu bir yıl geçirmemizi 
diliyorum” dedi. (İHA)

Dünyaca ünlü otomobil markası 
BMW, Türkiye’nin yerli ve milli olan 
otomobili TOGG’un Gemlik rengini 
anımsatan ve TOGG’a benzemesiyle 
dikkat çeken modelini Gemlik sahi-
linde fotoğraf çekerek sosyal medya 
hesabında yayınladı. Paylaşımı gören 
Türk takipçiler ise, “Yoksa siz TOGG’a 
nispet mi yapıyorsunuz?” şeklinde 
yorumlar yaptı. Dünyanın ünlü mar-
kalarından olan BMW, Gemlik rengini 
anımsatan yeni model aracını Al-
manya kurumsal sayfasında paylaştı. 
16 plakanın kullanıldığı ve Gemlik 
sahilinde fotoğraflanan araç, Türki-
ye’nin yerli ve milli otomobili olan 
TOGG’a benzerliğiyle dikkat çekti. 
Paylaşıma takipçiler tarafından ya-
pılan yorumlarda TOGG’a nispet ya-
pıldığı ve Gemlik’te yapılan çekimlere 
vurgu yapıldı. (İHA)

TEYDEB Başkan Yardımcısı Prof.Dr. 
Hasan Selçuk Selek,BTÜ Mimar Sinan Yer-
leşkesi Turkuaz Salon’da gerçekleşen se-
minerdekatılımcılara, TÜBİTAK’ın yürüt-
tüğü destek programları hakkında önemli 
paylaşımlarda bulundu.  Bursa tto etkinlikleri 
kapsamında gerçekleşen seminere BTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. 
Dr. Ayşe Bedeloğlu, Prof. Dr. Sami İma-
moğlu,Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi. Murat 
Bayrak, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Ünal, Orman 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Ertaş,  
Bursatto Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cihan 
Kaboğlu ve çok sayıda akademisyen katıldı. 
Etkinlikte selamlama konuşmasını gerçek-
leştiren Rektör Prof. Dr. ArifKarademir, 
BTÜ’nün bilimsel altyapısı ve potansiyeli 
ile sunduğu eğitim-öğretim, araştırma-ge-
liştirme ve toplumsal alandaki çalışmalardan 
elde ettiği sonuçların somut ürün olarak 
sanayiye aktarmak hedefi ile hareket et-
tiklerini belirtti.Bu yönde gösterdikleri ça-
banın, ülkenin gelecek hedeflerine pozitif 

katkı sağlayacağına inandığını söyledi.Rektör 
Karademirbu vesile ileTÜBİTAK tarafından 
projelere sağlanan desteğin çok değerli ol-
duğunun altını çizerek, konuşmasını son-
landırdı. TEYDEB Programları Tanıtım Se-
minerindeki konuşmasında üniversitelerin, 
TÜBİTAK’ın ve sanayi kuruluşlarının, ülke 
kalkınmasının anahtarlarından biri olan 
Ar-Ge’nin üç önemli paydaşı olduğunu 
ifade eden Başkan Yardımcısı Dr. Hasan 
SelçukSelek, TÜBİTAK’ın çeşitli yollarla bu 
yapıyı desteklediğini aktardı. Bu yollardan 
birinin de araştırma ve geliştirme projelerini 
desteklemek olduğunu kaydetti. Kurum 
ve kuruluşların projelerdeişbirliği içerisinde 
olmalarının çok önemsediklerini vurgulayan 
Dr. Hasan Selçuk Selek, TÜBİTAK’ın bilim 
insanlarının araştırma ve geliştirme projeleri 
üzerinde çalışmaları konusunda teşvik 
eden bir kurum olduğunu da hatırlattı. Bu 
kurumun bir bileşeni olan TEYDEB bilim 
insanlarını ve kuruluşları teşvik etmek 
üzere çeşitli programlar hazırladıklarını 

bildirdi. Girişimcilik ve üniversite-sanayi 
işbirliği gibi alanlarda hayata geçirilen prog-
ramlarında sürekli güncelleyerek, yenilen-
diğini sözlerine ekledi. BTÜ’nün imza attığı 
başarılı projeleri nedeniyle TEYDEB’den 
çok sayıda destek aldığını da vurgulayan 
Dr.Selek, bu projelerde emeği geçen tüm 
araştırmacılara da teşekkür etti. Katılımcılara 
TEYDEB’in yapısı, verdiği destekler ve bu 
desteklerdeki son yenilikler, iş akış şemaları, 
projelerin kabul ölçütleri, Başkanlığın 
verdiği diğer destekler, girişimcilik ve ye-
nilikçilik kapasitesini geliştirme ve tekno-
girişim destekleri konusunda bilgilendir-
melerde bulundu.Hasan Selçuk Selek, “TEY-
DEB olarak amacımız araştırma-teknoloji 
geliştirme ve yenilik faaliyetlerini destek-
lemek. Bu kapsamda çeşitli destek prog-
ramları ile projelere katkı sağlıyoruz.” diye 
konuştu. Selek, destek programlarının ba-
şında girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini 
geliştirme üzerine destek programlarının 
geldiğini ifade ederek TEYDEBolarak bi-

reysel girişimcilerin teknogirişimlerine yö-
nelik destek programlarının olduğunu da 
belirtti. Selek seminerdeki konuşmasının 
sonunda, BTÜ’lü akademisyenlerin daha 
çok proje ile TEYDEB’e başvurmalarını is-
tedi. Program sonrasında Başkan Yardım-
cısıSelek, BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesin-
dekieğitim binalarını gezdi.Bu gezi sırasında, 
öğrencilerin TEKNOFEST ile ilgili çalış-
malarını yürüttüğü atölyeleri de ziyaret 
etti.Yerleşkede 2022 - 2023 Akademik Yı-
lında hizmete alınan“G”Blok Eğitim Bina-
sında yer alan Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi’ne ait çeşitli alanlarda araştırma-
ların gerçekleştirildiği laboratuvarı inceledi. 
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümüne 
ait laboratuvarların açılış kurdelesini de 
kesen TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan 
HüseyinSelek, binanın yapım süreci ile ilgili 
olarak hazırlanan fotoğraf sergisinde ken-
disine eşlik eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Arif Karademir’den G Blok’un yapım tarihine 
ilişkinbilgiler aldı. (Bülten)

Bursa Teknik 
Üniversitesi Teknoloji 

Transfer Ofisi’nin 
(Bursatto) ev 

sahipliğinde TÜBİTAK 
Teknoloji ve Yenilik 
Destek Programları 

Başkanlığı (TEYDEB) 
Programları Tanıtım 
Semineri gerçekleşti. 

Seminerin konuşmacısı 
TÜBİTAK TEYDEB 
Başkan Yardımcısı 

Prof. Dr. Hasan Selçuk 
Selek oldu.

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması 
amacıyla çiftçiye her türlü desteği sağlayan 
Büyükşehir Belediyesi, HAGEL, Tarım Peyzaj 
A.Ş ve BUSKİ marifetiyle kırsal bölgelerdeki 
çalışmalarına devam ediyor. Bursa’nın 17 il-
çesindeki 40’a yakın üreten kadın kooperatifi 
ile derneklerini tek tek aynı çatı altına alan 
Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar bu tür 
yapılara ‘yer tahsisinden üretim malzemele-
rinin teminine, masa-sandalye ve çevre düzeni 
ihtiyaçlarının giderilmesinden ekipmanlara 
kadar’ 2 milyon TL’ye yakın destek sağlamış 
oldu. Kırsal mahallelerdeki üreten kadın koo-
peratiflerinin daha da güçlenmesi için verdiği 

desteklere devam eden Büyükşehir Belediyesi, 
son olarak HAGEL marifetiyle Kelesli kadın-
ların yüzünü güldürdü. Keles’te geçtiğimiz 
yıl kurulan Kocayayla Kadınları Tarımsal Kal-
kınma Kooperatifi’ne hamur yoğurma, hamur 
kesme ve salça makinesi desteği verildi. 

“GÜZEL SONUÇLAR ALIYORUZ” 
HAGEL’in kasım ayı encümen toplantısı 

Keles’te gerçekleştirildi. Toplantının ardından 
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman 
Çelik, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin 
ve HAGEL encümen üyeleriyle birlikte Ko-
cayayla Kadınları Tarımsal Kalkınma Koo-
peratifi’ni ziyaret etti. Kooperatif Başkanı 
Gülsüm Demir’e ‘HAGEL tarafından temin 
edilen’ ekipmanları teslim eden Başkanvekili 
Çelik, “Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ, HAGEL 
ve Tarım A.Ş. ile kırsal kalkınmanın sağlan-
ması hedefiyle adeta 4 koldan çalışıyoruz. 
Bu anlamda kadın kooperatiflerimiz de 
önemli çalışma alanımız. Büyükşehir olarak 
her zaman üreten kadınlarımızın yanında 
olduk. Yaptığımız destekler nedeniyle güzel 
geri dönüşler, sonuçlar almaya başladık. 
Özellikle dağ ilçelerimizde bir karış toprağın 
bile boş kalmaması adına gerçekleştirdiğimiz 
projelerde güzel bir noktaya geldik” dedi. 
Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin de 
Kocayayla Kadınları Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi’nin el emeği yöresel ürünler 
ürettiğini belirterek, verilen destek nedeniyle 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 
ile ekibine teşekkür etti. Kocayayla Kadınları 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Gül-
süm Demir, kooperatif kurulalı bir yıl oldu-
ğunu, destekler sayesinde önemli mesafe 
kat ettiklerini söyledi. (İHA)

Dr. Hasan Selçuk Selek, 
BTÜ’ye konuk oldu

Özkan: “Hizmette sınır yok”

Üreten kadınlar 
Büyükşehir’le 
güçleniyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
özellikle kırsal mahallelerde 
üretimleriyle hem aile hem de ülke 
ekonomisine katkı sağlayan kadın 
kooperatiflerine olan desteği 
sürüyor. Bu çerçevede Bursa İli 
Hayvancılığı Geliştirme Birliği 
(HAGEL) tarafından, geçtiğimiz yıl 
kurulan Keles Kocayayla Kadınları 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne 
hamur yoğurma, hamur kesme ve 
salça makinesi desteği verildi.

BMW, Togg’u 
kıskandı!

Okul önünde 
sürücüye ceza 
kesecekler

Karacabey’e değer katacak 
yeni projelerde çalışmalar 
hız kesmeden devam ediyor.
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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström,
Türkiye ile yapılan NATO görüşmele-
rinde ilerleme sağlandığını ve çok ya-
kında Türkiye'ye gideceğini belirtti.
Billström, Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı
Pekka Haavisto ile NATO Dışişleri Ba-
kanları Toplantısı'nda dün Bükreş'te
yaptıkları görüşmeyi ülkesinin devlet
televizyonu SVT'ye değerlendirdi.
Billström, "NATO görüşmelerinde iler-
leme sağlandı. Bunu dün Bükreş'te
görüştüğümüz diğer meslektaşlarım
da onayladı. Çok yakında Türkiye'ye
gideceğim ve Dışişleri Bakanı Çavu-
şoğlu ile görüşeceğim. Orada birçok
konuyu ele alma fırsatı bulacağız. Bu
görüşmeyi de dört gözle bekliyorum."
ifadelerini kullandı. Türkiye'nin, ne
zaman İsveç'in NATO üyeliğini onayla-
yacağını bilmediğini söyleyen Bills-
tröm, "Sabit bir zaman dilimini işaret
etmek yanlış olur. Ancak dün Bük-
reş'teki görüşmede ortaya çıkan, iler-
leme sağlandıkça Türkiye'nin
parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğini
onaylayacak bir noktaya gelebilir."
dedi. (AA)

Billström: ‘‘Türkiye ile
NATO görüşmelerinde
ilerleme var’’

İran’da İsrail istihbarat servisine çalış-
tıkları belirlenen 4 İranlı hakkında
adam kaçırmak, kamu ve özel mülke
zarar vermek, baskı ve zorla itiraf
almak, ulusal güvenliği tehdit etmek
suçlarından idam cezası verildi. Ayrıca
3 kişi ise 5 ile 10 yıl arasında hapis ce-
zalarına çarptırıldı. İran’da Devrim
Muhafızları Ordusu tarafından Hazi-
ran ayında İsrail istihbarat servisi ile
bağlantılı gözaltına alınan 7 İranlı hak-
kında nihai karar verildi. İsrail istihba-
rat servisine çalışmaktan suçlanan 7
İranlı’dan 4'ü idam cezası alırken, 3'ü
ise 5 ila 10 yıl arasında hapis cezasına
çarptırıldı. İdam cezası alan 4 İran-
lı’nın "İsrail istihbaratıyla işbirliği
yapma" ve "adam kaçırma" suçları işle-
dikleri, kamu ve özel mülke zarar ver-
dikleri ve ayrıca ülkede karışıklık
çıkartarak ulusal güvenliği tehdit ettik-
leri ifade edildi. Diğer üçünün ise “yasa
dışı silah bulundurmak”, "ülke güvenli-
ğine karşı suç işlemek" ve “adam kaçır-
maya yardım etmek" suçlarından hapis
cezasına çarptırıldığı belirtildi. (İHA)

Ülke tarihinin en büyük davası, 5 Ara-
lık'ta görülmeye başlanacak. Belçika'nın
başkenti Brüksel'de 2016'de 32 kişinin
ölümüne neden olan terör saldırılarının
sanıklarının yargılanacağı dava için 36 ki-
şilik halk jürisi seçiliyor. Brüksel Ağır
Ceza Mahkemesi, terör örgütü DEAŞ'ın
üstlendiği saldırılarla ilgili 10 kişinin yar-
gılanacağı dava için jüri adayı olarak belir-
lenen 1000 vatandaş arasından seçim
yapıyor. Adaylar, 28-65 yaş arasında adli
sicil kaydı bulunmayan ve Fransızca bilen
kişilerden oluşuyor. 12'si esas jüriyi, 24'ü
yedekleri oluşturacak 36 kişi, 5 Aralık'ta
yapılacak ilk duruşmada hazır bulunacak.
Sanıkların suçlu olup olmadığına karar
verecek mercinin profesyonel yargıçlar
yerine halktan oluşmasına, bazı milletve-
killeri ve federal savcı karşı çıkmıştı. (AA)

İran’da İsrail 
istihbaratına çalışan 
4 kişiye idam cezası

Belçika’da kararı
halk verecek 

“Putin kışı
silah olarak
kullanmaya
çalışıyor”

Stoltenberg: 

Romanya'nın başkenti Bükreş’te NATO
Dışişleri Bakanları Toplantısının ilk günkü
oturumunun ardından NATO Genel Se-
kreteri Jens Stoltenberg basın toplantısı
düzenledi. NATO Dışişleri Bakanlarının
Rusya'nın acımasız saldırı savaşı ve Uk-
rayna'ya verilen desteği kapsamlı şekilde
ele aldığını aktaran Stoltenberg, “Ukrayna
Silahlı Kuvvetleri, topraklarını özgürleş-
tirme ve Rus kuvvetlerini geri püskürtme
konusunda önemli ilerleme kaydetti”

dedi.
Ukray-
n a ' n ı n
büyük bir
kısmının Rus
işgali altında oldu-
ğunu belirten Stolten-
berg, Rus ordusunun güçlü ye-
teneklere ve çok sayıda birliğe sahip ol-
duğunu ifade ederek, “Rusya, bu kış Uk-
rayna'yı soğukta ve karanlıkta bırakmak
için acımasız füze ve insansız hava aracı
saldırıları kullanıyor. Başkan Putin kışı
silah olarak kullanmaya çalışıyor” dedi.

“GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”
Rusya’nın Ukraynalıları donmaya veya

kaçmaya zorladığını ve Ukrayna halkının

iradesini kırmaya ça-
lıştığını aktaran

Stoltenberg,
“Ancak Bük-
reş'teki toplan-
tımız, NA-
TO'nun birli-

ğine ve Ukray-
na'ya deste-
ğimize dair
güçlü bir
mesaj gön-
deriyor. 

NATO
savaşın tarafı değil.  Ancak Ukrayna'yı
sonuna kadar desteklemeye devam ede-
ceğiz. Geri adım atmayacağız. NATO
müttefikleri benzeri görülmemiş bir
destek sağlıyor” dedi. NATO mütte-
fiklerinin Ukrayna'ya yakıt ve jenera-
törler de dahil olmak üzere acil destek

sağlayacağını ifade eden Stoltenberg,
“NATO'nun pratik ve siyasi desteği
şimdi ve uzun vadede devam edecek”
dedi. Toplantıda Ukrayna’nın NATO
üyeliğinin de ele alındığını ifade eden
Stoltenberg, “Dışişleri Bakanları Uk-
rayna'nın kendi yolunu seçme hakkına
verdiği desteği yeniden teyit ettiler.
Ukrayna'nın üyelik talebine saygı du-
yuyoruz. Ancak, Ukrayna kendisini Rus
saldırganlığına karşı savunurken, şimdi
odak noktamız acil destek sağlamaktır”
dedi. Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO
üyeliğine ilişkin bir soruya, NATO'nun
kapısının açık olduğunu ve Kuzey Ma-
kedonya, Finlandiya ve İsveç'e de davet
gönderildiğini belirterek, “Ukrayna ko-
nusunda şu anda ana odak noktası,
kendilerini savunmalarına ve tahrip
olmuş altyapıyı onarmalarına yardımcı
olmak için acilen ihtiyaç duydukları
desteği sağlamak. Daha sık buluşuyoruz,
daha somut tartışmalar yapıyoruz ve
siyasi ortaklığımızı genişletiyoruz" dedi.

“UKRAYNA'DA KALICI BİR 
BARIŞ SAĞLAMANIN EN İYİ 
YOLU ASKERİ DESTEK 
SAĞLAMAK"
Ukrayna-Rusya arasında barışın ne

zaman sağlanacağı hakkında gelen bir
soruya ise Stoltenberg, "Bildiğimiz şey,
çoğu savaşın müzakere masasında bit-
tiği, büyük ihtimalle bu da müzakere
masasında bitecek. Kulağa paradoks
gibi gelebilir, ancak gerçek şu ki Uk-
rayna'da kalıcı bir barış sağlamanın en
iyi yolu askeri destek sağlamak" dedi.
(İHA)

NATO Genel Sekreteri
Jens Stoltenberg,
Romanya'nın başkenti
Bükreş’te NATO
Dışişleri Bakanları
Toplantısının ilk günkü
oturumunun ardından
düzenlediği basın
toplantısında, Rusya
Devlet Başkanı
Vladimir Putin’in kışı
silah olarak kullanmaya
çalıştığını belirterek,
“Ukrayna'da kalıcı bir
barış sağlamanın en iyi
yolu askeri destek
sağlamak" dedi.

SNHR: ‘‘217 kez kimyasal silah kullanan
Esed rejiminden hesap sorulmalı’’

Suriye'de sivillere yönelik hak ih-
lallerini belgeleyen SNHR, kimyasal
silah tehdidine karşı farkındalık uyan-
dırmak ve mağdurları anmak amacıyla
ilan edilen "Kimyasal Savaş Kurban-
larını Anma Günü" dolayısıyla rapor
yayımladı. Raporda, Esed rejiminin
Suriye'deki iç savaşın başlamasının
ardından muhaliflerin kontrolündeki
bölgelere gerçekleştirdiği kimyasal
silah saldırılarında ölenlerden
1500'den fazlasının kimlik bilgilerinin
kaydedildiği vurgulandı. Rejimin güçlü
merkezi bir yapıya sahip olduğuna
dikkat çekilen raporda, "Kimyasal
silah saldırılarının, rejimin lideri Beş-
şar Esed'in bilgisi ve emri dışında
gerçekleşmesi mümkün değil. 217
kez kimyasal silah kullanan rejimden
hesap sorulmalı." ifadeleri yer aldı.
Esed rejiminin kimyasal silah saldı-
rılarını ordu birlikleri, güvenlik güçleri

ve bazı istihbarat birimleri işbirliğiyle
gerçekleştirdiği belirtilen raporda,
kimyasal silah kullanımı suçuna ka-
rıştığı tespit edilen 387 kişinin Ba-
tı'nın yaptırım listesine eklenmesi
gerektiğinin altı çizildi. Rejim güçle-
rinin 21 Ağustos 2013'teki Doğu Guta
katliamından sonra da kimyasal silah
saldırılarından vazgeçmediğine işaret
edilen raporda, rejim güçlerinin söz
konusu saldırıdan sonra 184 kez daha
bu silahı kullandığı hatırlatıldı. Ağın
raporunda, rejimin Kimyasal Silahları
Yasaklama Örgütüne (KSYÖ) stokunu
imha etme taahhüdü vermesine rağ-
men sivilleri defalarca kimyasal silahla
hedef aldığı anımsatıldı.

HAFIZALARA KAZINAN 
DİĞER KİMYASAL SİLAH 
SALDIRILARI
Uluslararası camianın gündemine

oturan 21 Ağustos 2013'teki Doğu
Guta'daki kimyasal silahlı katliamda
1400'ün üzerinde sivil hayatını kay-
betmişti. Dönemin ABD Başkanı Ba-
rack Obama, daha önce Suriye'deki
kırmızı çizgisini kimyasal silah kul-
lanımı olarak açıklamış olsa da ABD
ve Rusya, alternatif bir çözümde uz-
laşmıştı. KSYÖ'ye devredilen sü-
reçte, rejimden tüm kim-
yasal stokunu imha et-
mesi istenmişti. KSYÖ,
19 Ağustos 2014'te bu

sürecin tamamlandığını duyurmuştu.
Ancak zehirli kimyasal gazlarla sal-
dırılar düzenlemeye devam eden rejim
güçleri, 4 Nisan 2017'de İdlib'in Han
Şeyhun ilçesinde sivilleri kimyasal si-
lah saldırısıyla hedef alarak, bu si-
lahtan vazgeçmediğini gösterdi. Söz
konusu katliamda 100'den fazla sivil
ölmüş, 500'den fazla sivil de gazdan
etkilenerek yaralanmıştı. Birleşmiş
Milletler (BM) ile KSYÖ ortak soruş-
turma misyonu (JIM), 19 Nisan
2017'de Han Şeyhun'da sarin gazı
kullanıldığını, 27 Ekim 2017'de de
saldırının rejim tarafından düzen-
lendiğini teyit etmişti. Hafızalara ka-
zınan bir diğer kimyasal silah saldırısı
ise Doğu Guta bölgesinin Duma ilçe-

sinde 7 Nisan 2018'de rejim
güçlerince düzenlenmiş-
ti. 78 sivilin yaşamını
yitirdiği katliamda,

çoğu kadın ve çocuk
yüzlerce sivil de ze-
hirli gazlardan etki-

lenerek tedavi gördük-
ten sonra evlerini terk

etmek zorunda kal-
mıştı. (AA)

Suriye İnsan Hakları Ağı
(SNHR), Suriye'deki iç
savaşta 217 kez kimyasal
silah saldırısına
başvurduğu belirtilen
Beşşar Esed rejiminin
yargılanması çağrısı yaptı.
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İnegölspor hafta sonu pazar günü saat
14.00’da Esenler Erokspor’a konuk olacak.
Maç hazırlıkları devam ederken Teknik
Direktör Taşkın Güngör açıklama yaparak,
eldeki kadroyla çalışmalara en iyi şekilde
devam ettiklerini belirtti. Güngör açık-

lamasında "Elimizdeki sporcu grubuyla
Esenler Erokspor maçına hazırlanmaya
devam ediyoruz. Sporcularımızın sakat-
lıkları bizleri üzüyor. Maalesef bu süreç
böyle devam ediyor. Zorlu bir deplasmana
gideceğiz. Yapmamız gerekeni ey iyi ve
en sabırlı şekilde yapıyoruz. İnegölspor
sahaya çıktığında rakibiyle başa baş oy-
nayan, oyunun gerekliliklerini yerine ge-
tiren bir takım olacaktır. Belki pozisyon-
ları değerlendiremiyoruz, üstünlük sağ-
layamıyoruz ama baktığımız zaman lider
takıma karşı bile 4-5 tane net pozisyonu
olan, pozisyon vermeyen bir İnegölspor
vardı. Deneyim ve tecrübe farklılıkları
nedeniyle biz oyunumuzu skora yansıta-
mıyoruz. Bunlar da geçecek. Süreci inançlı

ve sabırlı bir şekilde geçireceğiz. İnegöl
halkına çok teşekkür ediyoruz, bu sü-
reçte stadı doldurdular. Türkiye’nin
hiçbir yerinde bunu göremezsin. Tabi
taraftarımız da takımın mücadele et-
tiğini görüyor. Buda burada iyi bir fut-
bol kültürü olduğunu ve bize inandık-
larını gösteriyor. Bu süreci sabırla, di-
siplinle, dağılmadan ve kaosu büyüt-
meden atlatacağız. Sürecin sonunun iyi
olacağına inanıyorum. Bunu hep beraber
göreceğiz.  Sporcularımız çok özverili
çalışıyorlar. İyi bir takım havası var. Bu
hafta sonu sahaya çıkacak kadro da İne-
gölspor formasını en iyi şekilde terletecek
ve en iyi sonucu almaya çalışacak" ifa-
delerini kullandı.

İnegölspor Teknik
Direktörü  Taşkın Güngör,
ligin 17. Haftasında
deplasmanda oynayacakları
Esenler Erokspor maçı
öncesinde açıklama yaptı.

Güngör: ‘‘Zorlu
bir deplasman’’
PORSS Kadir Umut PEHLİVAN

Dünya Kupası’nda
bir ilk yaşanacak!
2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu
üçüncü ve son maçında Almanya ile
Kosta Rika, bugün karşı karşıya
gelecek. Maçı yönetecek Fransız
hakem Stephanie Frappart, Dünya
Kupası'nda maç yönetecek ilk kadın
hakem olarak tarihe geçecek.

Al Bayt Stadı'nda oynanacak müsabaka,
saat 22.00'de başlayacak. Maçı Fransız
kadın hakem Stephanie Frappart yöne-
tecek.  Oynadığı 2 maçta yalnızca 1
puan alabilen Almanya grupta son
sırada yer alıyor. Kosta Rika ise 3
puanla aynı puana sahip Japon-
ya'nın ardından 3. sırada bulunu-
yor. Almanya'nın gruptan çıkması
için kazanması ve İspanya-Japonya
karşılaşmasının sonucunu bekle-
mesi gerekiyor. Kosta Rika kaza-
nırsa gruptan çıkacak, beraberlik
halinde ise diğer karşılaşmanın
sonucu Kosta Rika'nın son 16'ya
kalıp kalmayacağını belli edecek.
Mağlubiyet halinde ise Kosta Rika
turnuvaya veda edecek.

İLK KEZ BİR KADIN 
HAKEM DÜDÜK ÇALACAK
Karşılaşmanın hakemi Frappart, 1930'dan bu

yana düzenlenen dünya futbolunun milli takımlar
düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda düdük
çalacak ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek. Frap-
part, geçen sene 2022 FIFA Dünya Kupası Elemele-
ri'nde görev yapan ilk kadın hakem unvanının sahibi
olmuştu. Fransız hakem, 27 Mart 2021'de Hollan-
da'nın Letonya'yı 2-0 mağlup ettiği maçı yönetmişti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev alan ilk kadın
hakem unvanının sahibi olan 38 yaşındaki Fransız
hakem, İstanbul'da oynanan 2019 UEFA Süper Kupa
maçında da düdük çalmıştı. (AA)

Fas, gruptan çıkmak
için Kanada karşısında

2022 FIFA Dünya Kupası'nda
Fas, F Grubu'ndaki son maçında
bugün Kanada ile karşılaşacak. Al
umama Stadı'nda oynanacak ve
saat 18.00'de başlayacak mücade-
leyi Brezilyalı hakem Raphael Claus
yönetecek. Fas'a tarihindeki ikinci
son 16 turu bileti için beraberlik
de yetiyor. Kanada'nın kazanması
halinde ise Hırvatistan'ın Belçika'yı
yenmesi gerekecek. Kanada'nın
kazanması, Belçika'nın da Hırva-
tistan'ı yenmesi durumunda Fas
ve Hırvatistan'dan kimin tur at-
layacağını averaj belirleyecek.
Grupta iki maçını da kaybeden
Kanada'nın elenmesi kesinleşmişti.
(AA)

Hırvatistan ile Belçika,
tur için sahaya çıkıyor

2022 FIFA Dünya Kupası F
Grubu'nda Hırvatistan ile Belçika,
son maçlarında bugün karşı kar-
şıya gelecek. Ahmed bin Ali Sta-
dı'nda oynanacak ve saat 18.00'de
başlayacak mücadeleyi İngiliz ha-
kem Anthony Taylor yönetecek.
Kanada'nın turnuvaya veda etme-
sinin kesinleştiği grupta, Hırva-
tistan ve Fas'ın 4'er, Belçika'nın 3
puanı var. Tur için Hırvatistan'a
beraberlik de yetiyor. Mağlup ol-
maları halinde ise Kanada-Fas ma-
çının sonucu önem kazanacak.

(AA)

Senegal, son 16
turuna yükseldi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador'u 
2-1 yenen Senegal, A Grubu'nu ikinci
sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı.

Karşılaşmanın 42. dakikasında ceza
alanına topla giren Sarr, Hincapie'nin

müdahalesiyle yerde kalınca
Fransız hakem Clement Tur-

pin penaltı noktasını gös-
terdi. 44. dakikada topun

başına geçen Sarr, me-
şin yuvarlağı kalecinin
solundaki köşeden
ağlara gönderdi: 1-0.
67. dakikada sağ ta-
raftan kullanılan

korner atışında,
ceza alanına ge-

len topu Tor-
res arka dire-

ğe aşırttı.
Müsait po-

zisyon-

daki Caicedo, meşin yuvarlağı filelerle
buluşturdu: 1-1. 70. dakikada Senegal'in
sağ taraftan kullandığı serbest atışta,
ceza alanına gelen top savunmadan se-
kince Koulibaly'nin önünde kaldı. Bu
futbolcunun gelişine vuruşunda Senegal
bir kez daha öne geçti: 2-1. Kalan bölümde
skoru korumasını bilen Senegal, son
grup maçında Ekvador'u 2-1 mağlup
etti. Karşılaşmayı 44 bin 569 taraftar
tribünden izledi.

SENEGAL İKİNCİ TURDA
Hollanda'nın ardından 6 puanla grubu

ikinci olarak tamamlayan Senegal, 2002
Dünya Kupası'nın ardından tarihinde
ikinci kez son 16 turuna kaldı. Senegal,
bu turda B Grubu'nu lider olarak ta-
mamlayan takımın rakibi olacak. (AA)



Bakanlıktan yapılan açıklamaya
göre, Türkiye'nin kültürel unsurların-
dan biri daha somut olmayan dünya
mirası olarak koruma altına alındı.
Somut ve somut olmayan mirasın ko-
runmasının en güzel örneklerinden
geleneksel Ahlat taş işçiliği, bu yıl
Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen

UNESCO Somut Olmayan Kül-
türel Mirasın Korunması Hü-
k ü -

m e t -
lerarası

17. Komite
Toplantı-
sı'nda de-

ğerlendirildi.
Bakanlı-

ğın ha-

zırladığı dosyayla Türkiye adına aday
gösterilen geleneksel Ahlat taş işçiliği,
dün başlayan toplantının bugünkü
oturumunda UNESCO Acil Koruma
Gerektiren Somut Olmayan Kültürel
Miras Listesi'ne kaydedildi. Ayrıca çay
kültürü, Nasreddin Hoca fıkralarını
anlatma geleneği ile ipek böcekçiliği
ve dokuma için ipeğin geleneksel üre-
timi, aynı toplantıda değerlendirmeye

alınacak. Türkiye, bugüne ka-
dar meddah-

lık, Mevlevi sema töreni, aşıklık gele-
neği, nevruz (çok uluslu), Karagöz,
geleneksel sohbet toplantıları, Kırk-

pınar Yağlı Güreş
Festivali, Alevi-
Bektaşi ritüeli: Se-
mah, tören keşkeği
geleneği, Mesir

Macunu Festivali,
Türk kahvesi kültü-
rü ve geleneği, ebru
sanatı, Türk kağıt
süsleme sanatı, ge-
leneksel çini ustalığı,
ince ekmek yapma
ve paylaşma kültürü
(çok uluslu), Bahar
Kutlaması: Hıdrellez
(çok uluslu), ıslık dili,
Dede Korkut Mirası:
Destan Kültürü, halk
masalları ve müzik,
geleneksel Türk ok-

çuluğu, geleneksel zeka ve strateji
oyunu mangala (çok uluslu), minyatür
sanatı (çok uluslu) ve hüsnühat un-
surlarını Somut Olmayan Kültürel Mi-
ras listelerine kaydettirdi.

Türkiye, kültürel miras listelerine
en çok unsur kaydettiren ilk 4 ülke
arasında yer alıyor. Daha önce 2 kez
UNESCO Somut Olmayan Kültürel
Mirasın Korunması Sözleşmesi Hü-
kümetlerarası Komitesi üyeliğine se-
çilen Türkiye, somut olmayan kültürel
miras alanındaki çalışmalarıyla UNES-
CO nezdinde örnek ülkelerden göste-
riliyor. Öte yandan Açıklamada, bu
kayıtla beraber Türkiye'nin Somut Ol-
mayan Kültürel Miras Listelerinde ka-
yıtlı kültürel unsurlarının sayısının
22'ye ulaştığı belirtilerek, "Ata yadigarı
geleneksel sanatlarımızı yaygınlaştı-
rarak korumak amacıyla farkındalığı
artırmaya devam edeceğiz." ifadesi
kullanıldı. (AA)
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Kurulduğu 2008'den bu
yana binlerce içeriği minik
izleyicilerin beğenisine su-
nan TRT Çocuk'ta, eğitsel
ve öğrenmeye yönelik ya-
pımların aktif ve interaktif
özellik taşımalarına dikkat
ediliyor. AA muhabirine açık-
lamada bulunan TRT Çocuk
Kanal Koordinatörü Bora
Durmuşoğlu, kanalın ku-
rulduğu günden itibaren
Türkiye'de animasyon
sektörünün "öncesi"
ve "sonrası" şeklinde
ikiye ayrıldığını
söyledi. Türki-
ye'deki animas-
yonların, daha
önce genellikle
reklam sektö-
ründe ve mi-
maride kul-
landığının al-
tını çizen Dur-
m u ş o ğ l u ,
TRT Ço-
cuk'tan son-
ra ise çizgi
film ala-
n ı n d a
h a z ı r -

landığını dile getirdi. 
"SEKTÖRÜN EN BAŞINDAN 
LOKOMOTİFİ OLMAYA 
GAYRETLE DEVAM EDİYOR"
Durmuşoğlu, çizgi filmlerin sine-

ma yapımlarına da TRT Çocuk'un
vesile olduğuna işaret ederek, "Si-
nemalar, lisanslı ürünlere vesile olu-
yor. Lisanslı ürünler etkinliklere ve
günümüzde dijital mecranın mobil
oyunlarına vesile oluyor. Mobil uy-
gulamaların dahi içinde animasyon

milli karakterler çocuk-
larla buluşuyor. TRT Ço-
cuk bunu her alanda
doğru bir şekilde yön-
lendirmeye çalışıyor.
Sektörün de en ba-

şından lokomotifi
olmaya gayretle de-
vam ediyor." dedi.

TRT Çocuk'taki içe-
riklerin yüzde 80'in-
den fazlasının yerli
animasyon yapım-
ları olduğunu akta-
ran Durmuşoğlu,
şu bilgileri verdi:
"TRT Çocuk Dergi-
si, Türkiye'nin en
çok satan dergile-
rinden bir tanesi
olarak yayın ha-
yatına devam edi-
yor. Türkiye'nin
en çok tıklanan,

en çok abonesi
olan YouTube

sayfamız, 6
milyona ya-
kın abonesi
ve beş mil-
yara yakın
izlenme sa-

yısına sahip.
Bunun arka-
sında tabii
ki TRT Ço-
cuk'a güven
başrolü oy-
nuyor. Ebe-

v e y n l e r i n
g ü v e n i -
nin ya-
nına ço-
c u k l a r ı n
sevgisini de
eklemek çok
önemli. Çocuk-
lar, TRT Çocuk'u
seviyor. Biz nasıl
küçüklüğümüzde
yabancı kahraman-
larla büyüdüysek, şu
an çocuklar TRT Ço-
cuk'un onları tanıştırdığı
kahramanlarla büyüyor-
lar." Bora Durmuşoğlu,
TRT Çocuk'un öne çı-
kan sinema yapımla-
rına da değinerek,
"Rafadan Tayfa'nın
2018'deki sine-
ma filmiyle
gerçekten
Türkiye'de si-
nemalarda yerli ani-
masyon filmlerin gişe
yapabileceğini ilk defa
görmüştük. Ardından bir-
çok film de geldi. İçerikleri-
mizde kültürel ve milli değer-
lerimiz başrol oynuyor. 'Sadece yerli
üretim' derken, animasyonu yerli
yapmıyoruz. Aslında Anadolu'nun
tüm moti?erini bu çizgi filmlerde gör-
meniz mümkün. Bunun avantajlarını
yurt içinde de yurt dışında da görüyo-
ruz. Gönül coğrafyasına hitap ettiğimiz
her tarafta TRT Çocuk'un içeriklerini
sunmaya, geliştirmeye, onlarla buluş-
turmaya gayret ediyoruz." ifadelerini
kullandı. Animasyon filmlerin ortaya
çıkış sürecine değinen Durmuşoğlu,
şöyle devam etti: "TRT ortak yapımı
animasyon filmler, TRT Çocuk ve TRT
Sinema Müdürlüğünün iş birliğiyle or-
taya çıkıyor ve gerçekten güzel bir te-
veccüh alıyor izleyicilerden. Bu hem
sinema hem animasyon sektörüne ade-
ta bir lokomotif gibi çekiyor. İnsanlar

TRT Çocuk logosunu gördüğün-
de gişeye gönül rahatlığıyla

gidebiliyor ve çocuklarıyla
çok güzel filmler izleyebili-
yor. Son haftalarda bizim
filmlerimiz gişede lider.
Bu çok kolay görülmeyecek

bir şey. Dünyanın birçok nok-
tasından çok büyük stüd-

yoların filmleri dün-
yada rekorlar kı-

rarken Tür-
kiye'de şu an

arkamızdalar." Durmu-
şoğlu, TRT Çocuk si-
nema yapımlarından
"Nasreddin Hoca Za-

man Yolcusu" ile "Ra-
fadan Tayfa" serisi-

nin yeni filminin
yakında minik
seyircilerle be-

y a z p e rd e d e
buluşacağını

sözler ine
ekledi. 

"EBEVEYNLER 
BİZE GÜVENİYOR"

İçeriklerde doğru Türkçe
kullanılması konusunda
da titiz davrandıklarını
vurgulayan Durmuşoğlu,

"Türkçe, bizim en önemli gizli silahları-
mızdan bir tanesi. Çünkü dünyanın bir-
çok noktasında Türkçe konuşuluyor ve
buna birilerinin vesile olması gerekiyor.
TRT Çocuk burada da misyonunu çok
güzel değerlendiriyor. Avrupa'da yaşayan
gurbetçi vatandaşlarımızın çocukları
Türkçeyi hala TRT Çocuk vesilesiyle en
güzel şekilde yaşatmaya devam ediyor.
Yakın coğrafyamızda Orta Doğu'da Tür-

kiye ile sınırı olan ülkelerde Türkçenin
gelişmesinde TRT Çocuk'un ister istemez
çok güzel katkıları var." değerlendirme-
sini yaptı. Durmuşoğlu, TRT Çocuk ola-
rak dijital alanda da varlıklarını güç-
lendirmeye çalıştıklarına dikkati çekerek,
"TRT Çocuk'un atılımları devam ediyor.
Şu an yaklaşık 39 tane oyunumuz ve
mobil uygulamamız var. Bunlar da Tür-
kiye'nin en çok indirilen uygulamaları
ve herkes tarafından birbirlerine tavsiye
ediliyor. Seksen milyonu aşmış bir in-
dirilme oranıyla bu noktada gerçekten
TRT Çocuk'a olan güveni, animasyon
sektörünün bu noktadaki başarısını da
vurgulamak gerekir." dedi. İçerikleri
çocuk gelişim uzmanları, pedagoglar ve
genç, dinamik editörlerle hazırladıkla-
rının altını çizen Bora Durmuşoğlu,
şunları aktardı: "Tabiri caizse kılı kırk
yararak içerik üretiyoruz. Çünkü sürekli
vurguladığımız şey ebeveynlerin bize
olan güveni. Çocuklarını adeta bize ema-
net ediyorlar. Bu da bizi belki de hitap
ettiğimiz çocukların bakıcısı gibi göste-
riyor. Her eve giriyoruz. Eğer çocuklara
yanlış bir şey öğretmememiz gerekiyorsa,
doğru bir şeye yönlendirmemiz gereki-
yorsa ve bize emanet olarak gördüğümüz
bu zihinleri doğru içeriklerle tanıştır-
mamız gerekiyorsa bu hassasiyete devam
etmemiz gerektiği kanaatindeyiz ve ona
uygun şekilde çalışıyoruz. Bu noktada
yeri gelmişken, bu hassasiyeti gösteren,

bu titiz çalışmayı sergileyen arkadaş-
larıma da teşekkür etmek istiyorum."

Öte yandan TRT Çocuk Kitaplık
uygulamasında da çocuklara kitap sev-
gisini aşılamayı amaçladıklarının altını
çizen Durmuşoğlu, "Her anne baba ço-
cukların kitap okumasını çok istiyor.
Ama gelişen ve değişen dünyada ço-
cukları kitapla bir araya getirmek çok
da kolay değil. Biz bunun için gerçekten
detaylı bir planla çok güzel bir uygulamayı
hayata geçirdik. Şu an dört milyonun
üzerinde indirilen TRT Çocuk Kitaplık
uygulamamız içinde, 300'e yakın kitap,
sadece PDF formatta değil, interaktif
olarak çocuklara ulaşabiliyor ve bunu
da geliştirmeye devam ediyoruz." ifa-
delerini sözlerine ekledi. (AA)

Çocuklara yönelik 
24 saat yayın yapan 
TRT Çocuk, televizyon
içeriklerinin yanı sıra
sinema filmleriyle, mobil
uygulamaları ve
oyunlarıyla, lisans
ürünleriyle, dergi ve
kitaplarıyla
sektörde öncü
konumunu
sürdürüyor.

Animasyon sektörünün Türkiye'deki lokomotifi: 

Kültür ve Turizm
Bakanlığı, geleneksel
Ahlat taş işçiliğinin
UNESCO Acil Koruma
Gerektiren Somut
Olmayan Kültürel 
Miras Listesi'ne 
alındığını 
bildirdi.


