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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Diş He-
kimliği Fakültesi Binası yapımı Görükle Kam-
püsü içerisinde devam ederken, öğrencilerin
büyük bir ihtiyaç duyduğu uygulama labora-
tuvarı sorunu hayırsever desteği ile çözüme
kavuşuyor. Bursa’nın 25 yıldır beklediği Diş
Hekimliği Fakültesi Binası 2023 yılında ta-
mamlanacak. n 2. sayfada

Yıldırım Belediyesi’nin Mevlana Mahallesi’nde ger-
çekleştirdiği kentsel dönüşüm projesinin yüzde
45’i tamamlandı. Yıldırım Belediyesi’nin, Mevlana
Mahallesi 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde
başlattığı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Domino etkisi ile bölgenin dönüşümüne hız ka-
zandıracak ve model oluşturacak Mevlana Kentsel
Dönüşüm Projesi 7. ve 8. etaplar olmak üzere 2
bölümde inşa ediliyor. n 4. sayfada

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Staj Seni
Çağırıyor Projesi” ile, Kayra Yemek Firması’nda
staj yapan öğrencileri ziyaret etti. Gürsu Be-
lediyesi Kollektif Kariyer Merkezi’nin “Bir Son-
raki Durak İstihdam” mottosuyla başlattığı
Staj Seni Çağırıyor Projesi ile , gençlerin eğiti-
mini aldıkları meslek alanındaki sektörlerde
faaliyet gösteren firmalarda staj yaparak tecrübe
kazanmaları sağlanıyor.   n 8. sayfada

Mustafa Işık, stajyerlerin
misafiri oldu

Bursa’da yeni
oluşturulan mer-
kez Yıldırım il-
çesi Çelebi Meh-
met Mahalle-
si’nde muhtarlık
seçimi öncesi hu-
sumetli olduğu
muhtar adayını
ve arkadaşını
kahvede av tüfeğiyle yaralayan 2 şüpheli jan-
darma ekiplerince yakalandı. Zanlılar sevk edil-
diği mahkemece tutuklandı. Yıldırım’a bağlı
Vakıf Mahallesi’nden ayrılan bir semte Çelebi
Mehmet Mahallesi adı verildi.     n 3. sayfada

Mevlana’da yeni 
yaşam yükseliyor

Muhtar adayını vuran 
zanlı tutuklandı

Sayı: 2705 Fiyat: 2 TL

Erdoğan:
“Zengin kültürü
tek tipleştiren 
mahalle baskısını
reddediyoruz”

n Haberi 6’da

Bozdağ: 

BUÜ Diş Hekimliği 
Fakültesi’ne yeni laboratuvar

“Tarihi, tek bir kişinin 
kahramanlığı üzerine 
kurarak anlatamazsınız.”

Kazım Karabekir
23 Temmuz 1882 - 26 Ocak 1948

Regaib kandilimiz
mübarek olsun

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, akran zorbalığına karşı farkındalığın
artırılması için öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri sürekli destekleyeceklerini,
Aile Okulu Projesi’ndeki programları güçlendireceklerini açıkladı.

Bakan Özer, akran zorbalığının an-
latılması, farkındalığın artırılması, okul-
aile işbirliğinin güçlendirilmesi ve son-
rasında yürütülecek çalışmaları des-
teklemek amacıyla Ankara’da düzen-
ledikleri “Akran Zorbalığını Önlemede
Bütüncül Okul Yaklaşımı Çalıştayı’na
ilişkin, AA muhabirinin sorularını ya-
nıtladı. Akran zorbalığıyla ilgili son za-
manlarda basında görünürlüğün art-
tığına işaret eden Özer, bunun “okullarda
yaygın bir akran zorbalığı yaşandığı”
anlamına gelmediğini, bu olayların 19
milyon 150 bin öğrenci ile 1 milyon
200 bin öğretmenin bulunduğu devasa
eğitim sisteminde tekil olaylar olduğunu
söyledi. Güvenli okul iklimini inşa etmek
için çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini,
okulu güçlendirecek ve destekleyecek
mekanizmaları inşa etmeye çalıştıklarını
anlatan Özer, bunun yanında MEB
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
Genel Müdürlüğünce, rehber öğret-
menler kanalıyla önleyici yöntemler
konusunda çok boyutlu çalışmalar yü-
rütüldüğünü aktardı. Bakan Özer, bu
kapsamda, 2022-2023 eğitim öğretim
yılıyla okullarda tüm kademelerde “akran
zorbalığı”, “siber zorbalık”, “psikolojik
sağlamlık” gibi konuları içeren yeni far-
kındalık ve psikoeğitim programlarının
hazırlandığını kaydetti. Sınıf rehberlik
programlarının yürütüldüğünü, risk
durumlarına yönelik okullarda gelişimsel
önleyici psikolojik danışma ve rehberlik

hizmetleri verildiğini belirten Özer, bu-
nun yanında akran zorbalığı farkındalık
programlarını hazırladıklarını anlattı.
Özer, ayrıca okul öncesi ve ilkokul öğ-
rencilerinin akran zorbalığı konusunda
farkındalık kazanmaları ve baş etme
becerileri geliştirmelerine yönelik çeşitli
programlar hazırlandığını ifade etti.
Sadece okulu değil, okul dışı ortamları
da dikkate almak için başlattıkları
Aile Okulu Projesi’yle 841 bin
267’si kadın 1 milyon 147 bin
555 kişiye, köy yaşam merkez-
leri ile de 4-5 ay içinde 170 bin
kişiye ulaştıklarını dile getiren
Özer, toplumda hoşgörünün ve
iletişim ortamının güçlendirilmesi
için çalıştıklarını vurguladı. Okul-
larda, tüm eğitim sis-
teminde öğretmenin
öğrenciye, öğren-
cinin öğretmene,
öğrencinin öğ-
renciye, öğret-
menin öğret-
mene uygu-
ladığı zor-
balığa
karşı sı-
fır tole-
r a n s
göster-
dikleri-
nin altını
ç i z e n

Özer, bu konudaki tüm süreçleri takip
ettiklerini söyledi. Çocuklar ve öğret-
menler için eğitim kurumlarını güvenli
hale getirmekle ilgili en ufak bir taviz
vermeyeceklerini ifade eden Özer, okul-
larda bu kültürü yaygınlaştırmak üzere
çalışmaları hızlandırdıklarını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer,

akran zorbalığının anlatılması,
farkındalığın artırılması

ve sonrasında yürütü-
lecek çalışmaları des-
teklemek adına, aka-

demisyenler, farklı il-
lerden farklı tür ve ka-

demelerden okul yöne-
ticileri ile rehber öğret-

men ve psikolojik danış-
manlardan oluşan 150 katı-

lımcı ile ‘Akran Zorbalığını
Önlemede Bütüncül

Okul Yaklaşımı’ ko-
nulu çalıştay düzen-
lediklerini hatırlattı.
Akran zorbalığını
önleme ile baş
etme stratejileri,
akran zorbalığı-
nı önlemede ai-
lelerin ve oku-
lun rolü gibi ko-

nuların masaya
yatırıldığı çalıştay-

da, akademisyenlerle ko-
nuyu pek çok yönüyle ele

aldıklarını söyleyen Özer, çalıştayın “so-
nuç ve öneriler” raporunun oluşturul-
duğunu bildirdi.

AİLE OKULLARINDA 
“AKRAN ZORBALIĞI” 
ANLATILACAK
Bakan Mahmut Özer, çalıştay rapo-

runa da yansıyan ve akademisyenlerce,
akran zorbalığı çalışmalarının bütüncül
bir yaklaşımla yürütülmesi, sağlıklı okul
ikliminin oluşmasında okul yöneticileri,
öğretmenler, veliler ve yardımcı personel
gibi tüm okul paydaşlarının birlikte
hareket etmesi ve ilgili kurum ve kuru-
luşlarla işbirliğinin arttırılmasına yönelik
bir öneri geldiğini aktardı. Bu konudaki
çalışmalara ağırlık vereceklerini belirten
Bakan Özer, şöyle devam etti: “Akran
zorbalığına karşı farkındalığın artırılması
için öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve
ailelerimizi sürekli destekleyeceğiz. Akran
zorbalığı konusunda bütüncül bir yakla-
şımla çalışmaların yürütülmesi amacıyla
sürecin en önemli unsurlarından olan ai-
leleri güçlendirmeye dönük faaliyetlerimizi
artıracağız. Başlattığımız Aile Okulu Projesi
çalışmalarımıza daha da ağırlık vereceğiz.
Akran zorbalığı ile ilgili farkındalığın ar-
tırılması için Aile Okullarımızdaki prog-
ramlarımızı, bu yönde güçlendireceğiz.
Akran zorbalığına karşı farkındalığın ar-
tırılması için öğrencilerimizi, öğretmen-
lerimizi ve ailelerimizi sürekli destekle-
yeceğiz.” 

n Haberin devamı. 7.sayfada
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Güney Marmara’nın en büyük özel
hastanesi özelliğini taşıyan Doruk
Nilüfer Hastanesi, konforuyla otel
ve AVM’yi aratmıyor. Bütün
İzinlerin tamamlan hastanenin
15 gün içerisinde açılması
bekleniyor.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nden
bütün izinlerin alındığını, Sağlık Ba-
kanlığındaki sürecin devan ettiğini
belirten Doruk Hastaneleri Yönetim
Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz
Namlı, “Yaklaşık 20 önce Nilüfer
bölgesinden bir hastane yap-
mayı planlamıştık. Daha son-
ra diğer hastanelerimiz-
deki işler sebebiyle, öte-
lemiştik. “ dedi

Güney Marmara’nın en büyüğü
Doruk Nilüfer açılıyor!

İnegöl’de doğaya 30 çuval mo-
loz atan şahıslar, belediye ekip-
lerine yakalanınca ilginç bir ce-
zaya çarptırıldılar. 2 kişi, doğaya
attıkları 30 çuval molozu tekrar
kendileri toplamak zorunda kal-
dı. İnegöl Belediye Başkanı Alper

Taban sosyal medyadan çağ-
rıda bulunarak, “Hem geri

topladınız hem de ceza
ödeyeceksiniz. Beledi-
yeyi arasaydınız 30 çu-
valı 105 liraya alabilir-
dik” dedi.

n 5. sayfada

n 8. sayfada

“Hakim ve savcı, 
tarafsızlığını kapıların
arkasına saklanarak
temin edemez”

n Haberi 6’da



Aktüel2 26 Ocak 2023 Perşembe

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi’ne 

yeni laboratuvar
Bursa Uludağ Üniversitesi
(BUÜ) Diş Hekimliği
Fakültesi Binası yapımı
Görükle Kampüsü
içerisinde devam ederken,
öğrencilerin büyük bir
ihtiyaç duyduğu
uygulama laboratuvarı
sorunu hayırsever desteği
ile çözüme kavuşuyor.

Bursa’nın 25 yıldır beklediği Diş
Hekimliği Fakültesi Binası 2023 yı-
lında tamamlanacak. Bina inşaatı
hızla ilerlerken, uygulama dersleri
için Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Has-
tanesi’ne gitmek zorunda kalan öğ-
renciler adına sevindirici bir gelişme
oldu. Şehrin önemli firmalarından
biri kampüs içerisinde laboratuvar
kurulması için destek olmaya karar
verdi. Hazırlanan işbirliği protokolü
BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim
Kılavuz ve firmanın Yönetim Kurulu

Başkanı İlkay Aydın tarafından im-
zalandı.

Firma yöneticilerini makamda
ağırlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet
Saim Kılavuz, Fakülte inşaatının
hız kesmeden devam ettiğini kay-
detti. Öğrencilerin, Temel Bilimler
Programı’ndaki laboratuvar ihti-
yaçlarının karşılanması adına bir
firmadan destek aldıklarını söyleyen
Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “La-
boratuvar kurulması ve donatılması
anlamında bir takım ihtiyaçlarımız

vardı. Firma yöneticileri İlkay ve
İlker Bey sağ olsunlar, bizlere bu
konuda destek vermek istediklerini
söyledi. Kendilerine teşekkür edi-
yoruz. Allah razı olsun. Bu destek
akademisyenlerimizi ve özellikle de
öğrencilerimizi çok mutlu edecek.
Eğitim-öğretime yapılan böylesi
destekler hiçbir zaman unutulmaz
ve uzun yıllar hayırla yâd edilir.
Hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde
konuştu. (İHA)

Çocuklara cazibeli karne hediyesi

Yıldırım Belediyesi, ‘Karne Sizden
Cazibe’de Bilet Bizden’ sloganıyla ara
tatil boyunca Cazibe Merkezi Tünel
Akvaryumu’nu Yıldırımlı çocukların
ücretsiz olarak hizmetine sunuyor.
Sömestir tatili boyunca karnelerini
getirip tüneli ücretsiz olarak ziyaret
etme fırsatı bulabilecek öğrenciler,
kentin ilk ve tek tünel akvaryumunda
su canlılarını yakından tanıma imkânı

bulacak. Bin metrekare alan üzerine
kurulu gölet akvaryumda 5 bin yetişkin
20 bin yavru Koi Balığı bulunuyor.
Yaklaşık 25 metre uzunluğunda olan
Türkiye’nin en büyük tatlı su tünel
akvaryumunun giriş kısmındaki iç
akvaryumda timsah balığı, kırmızı
kuyruk kedi balığı, vatoz gibi su can-
lıları da bulunuyor. Yoğun bir eğitim-
öğretim dönemini geride bırakan öğ-
rencileri kutlayan Yıldırım Belediye
Başkanı Oktay Yılmaz, “Eğitim dönemi
boyunca hep yanında ve destekçisi
olduğumuz çocuklarımızı sömestr ta-
tilinde de unutmuyoruz. Tüm çocuk-
larımızı bir dönemin yorgunluğunu
atmaları ve su canlılarını yakından
tanımaları için Cazibe Merkezi Tünel
Akvaryumu’na bekliyoruz” dedi.

(Bülten)

Yıldırım Belediyesi,
Cazibe Merkezi Tünel
Akvaryumu’nun
kapılarını sömestir tatili
boyunca tüm öğrencilere
ücretsiz olarak açıyor.

8500 yıllık Arkeoparktan 2300 yıllık
Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı
eserlerinden Cumhuriyet dönemi sivil
mimarlık örneği yapılara kadar her alanda
eşsiz eserlere sahip olan Bursa, Büyük-
şehir Belediyesi marifetiyle adeta açık
hava müzesine dönüşüyor. Kaderine terk
edildikten bir süre sonra yıkılıp yerine
su depoları yapılan 400 yıllık Bursa Mevl-
evihanesi’ni tekrar gün yüzüne çıkaran
Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı Mezar-
lığı karşısında bulunan ve 17. yüzyılda
Mevlevîliğin önemli isimlerinden Cünûnî
Ahmed Dede tarafından kurulan yapıyı
aslına uygun şekliyle ayağa kaldırıyor.
‘Semahane’, ‘Türbe, Meydan-ı Şerif ve
Matbah-ı Şerif’ ve ‘Dedegan Hücreleri,
Selamlık ve Harem Dairesi’ olmak üzere
3 bölümden oluşan yapı, özgün kimliğiyle
kente kazandırılıyor. Çalışmaların artık
tamamlanma aşamasına geldiği Mevl-
evihane’nin özellikle Semahane bölü-
mündeki tavan işlemeleri ve ahşap oy-
maları göz kamaştırırken, çevre düzen-
lemelerinin de tamamlanmasıyla tarihi
bölge önemli bir değer daha kazanacak.

TARİH ADASI
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Alinur Aktaş, bir tarih adası olarak ele
aldıkları, Hanlar Bölgesi, Osman Gazi
ve Orhan Gazi türbeleri, Bey Sarayı, Zin-
dan Kapı ve Hisar bölgesinde önemli
bir değerin daha gün yüzüne çıktığını
vurguladı. Bursa Mevlevihanesi’nin de
bu ‘tarih adası’nı bütünleyen önemli bir
eser olduğunu ifade eden Başkan Aktaş,
“Çalışmaları artık tamamlamak üzereyiz.
Mevlevihane tamamlandığında mükem-
mel bir eser olacak. Buranın hem Bursa
içinden hem de dışından tam bir ziyaret
alanına dönüşeceğine inanıyorum” dedi.

(Bülten)

Büyükşehir Belediyesi
tarafından rekonstrüksiyon
çalışmaları tamamlanma
aşamasına gelen 4 asırlık
Bursa Mevlevihanesi, tavan
işlemeleri, ahşap oymaları ve
çevre düzenlemeleriyle ilk
günkü ihtişamına kavuşuyor.

TRT sanatçısı Hale Yamaner
Bursa’da konser verdi

Büyükşehir Belediyesi Orkestra
Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği
Bölümü tarafından organize edilen
konserde TRT sanatçısı Hale Yamaner
sahne aldı. Merinos Atatürk Kongre
ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti-
rilen konseri şef Kemal Kamalı yö-
netti. Konserin ikinci yarısında sahne
alan Hale Yamaner, “Cemilem”, “Yeşil
Ördek” ve “Dalga Dalga” gibi türkü-
leri seslendirdi. Hale Yamaner’in Ka-
ragöz Halk Dansları ekibiyle sergi-
lediği zeybek oyunu sanatseverlerin

beğenisini topladı. Gecenin sonunda
solist Yamaner’e Bursa Orkestra Şube
Müdürlüğü tarafından çiçek takdim
edildi. (AA)

Bursa Müftüsü’nden
Karacabey’e ziyaret

Göreve yeni başlamasının ar-
dından ilçe ziyaretleri gerçekleştiren
Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Ka-
rabayır, Karacabey’i ziyaret etti.
Sabah namazında vatandaşlarla
buluşan İl Müftüsü Karabayır, pa-
zaryerinde dua etti.

Karacabey Hacı Erol Onur Vakıf
Hidayet Camii’nde sabah buluş-
masıyla kalabalık bir cemaate ses-
lenen Bursa İl Müftüsü Yavuz
Selim Karabayır, daha sonra Ka-
racabey Belediye Başkanı Ali Öz-
kan’la birlikte pazaryerinde dua
etti. Sabah namazı buluşmasının
ardından sabah namazı çıkışında
vatandaşlara çorba ikram edildi.
İl Müftüsü Karabayır, sabah na-
mazı buluşmasında cemaatin yo-
ğun ilgisinden dolayı büyük mut-
luluk duyduğunu söyledi. Karaca-
bey’deki dini ve hayri hizmetlerin
değerlendirildiği İlçe Müftülüğü
Gençlik Merkezindeki toplantıda
cami görevlileri ve gençlerle bir
araya gelen Bursa İl Müftüsü Yavuz
Selim Karabayır, ilçeye en kısa sü-
rede yatılı Kur’an Kursu kazandı-
rılması noktasında çaba gösteril-
mesi gerektiğine dikkati çekti.
Kur’an eğitiminde yatılı kursların
önemini vurgulayan Karabayır, Di-
yanet İşleri Başkanlığı teşkilatı
olarak zekat ve fitre gibi yardım-
ların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıl-
masında köprü vazifesi gördükle-
rini belirtti. Protokol ve esnaf zi-
yaretlerinin ardından beraberinde
Karacabey İlçe Müftüsü Abdullah
Karaca, Şube Müdürü Mehmet
Kabak, Vaiz Fatih Göl ile birlikte
Karacabey İmam Hatipliler Der-
neği’ne (KİHMED) konuk olan
Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Ka-
rabayır, dernek Başkanı Hasan
Boz’la fikir alışverişinde bulundu.
Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi
alan Karabayır, İmam Hatip okul-
larının önemine işaret etti. Kara-
cabey Ulu Camii’nde vaaz vererek
öğle namazını kılan Bursa İl Müf-
tüsü Yavuz Selim Karabayır, daha
sonra ilçeden ayrıldı. (İHA)

Felç olan ayı, tedaviyle
ayağa kalktı

Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı
ve Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma
Merkezinde 2 yıl önce geçirdiği rahat-
sızlık sebebiyle arka ayakları felç olan
ayı, yapılan tedaviyle sağlığına kavuş-
tu.

Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı
ve Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma
Merkezinde bulunan 72 ayı sağlık du-
rumları anlık olarak takip ediliyor. 2
yıl önce geçirdiği rahatsızlık sebebiyle
arka ayakları felç olan Kocabaş, zor
günler yaşadı. Yürüyemediği için sürü-
nün ve ayaklarında yaralar oluşan ayı
Kocabaş, bakıcıları ve veteriner hekimler
tarafından ayrı bir alana alındı. 302
dekar ormanlık arazi içerisindeki mer-
kezde bulunan engelli ve geriatrik bö-
lümümüzde uygulanan tedavi kısa sü-
rede cevap verdi. Yaraları iyileşen Ko-
cabaş, alanda bulunan künt ve ağaçların
arasında yaptığı egzersizlerle de felç
durumundan uzaklaştı. Celal Acar Yaban
Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon
Merkezi Şefi Uzman Veteriner Azizcan
Sezer, “Kocabaş merkezimize 2005 yı-
lında 2 aylık olarak geldi. Şu an 18
yaşına girdi. Orta yaşını geçmiş bir ayı-
mız. Yaklaşık 2 yıl önce arka ayaklarında
bir his kaybı meydana geldi. Diğer
ayılarla bulunduğu alanda, sürünerek
hareket etmeye çalışıyordu. Ayaklarında
yaralar oluşmaya başladığını gördük.
Enfeksiyon kapmaya başlayan yaralar
ve yürüyememe sebebiyle biz ona engelli
ve geriatrik bölümümüzde ilaç tedavisi
ve diyet programı uygulamaya başladık.
Yapmış olduğumuz tedavi şekli cevap
verdi. Ayı şimdilerde kendi ayakları üze-
rinde durabiliyor. Genel durumu iyi.
Ufak bir yürüyüş bozukluğu var. Sürekli
sağlık kontrolleri yapılıp beslenmesi ta-
kip ediliyor” dedi.

(İHA)
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Toplum

Hava Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

16/1

13/5

11/-1

15/4
14/5

13/5

11/1

13/6

9/0

9/-1

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

05:34 
06:57 
12:57 
16:11 
18:47 
20:05

BURSA
PERŞEMBE

16/1

CUMARTESİ

14/4

CUMA

15/7

11/4 İMSAKİYE

Doğal gaz patladı
faciadan dönüldü
Orhangazi’de 5 katlı
bir apartmanın 2.
katında doğal gaz
patlaması sonucu
yangın çıktı. Gaz
kokusunu fark
eden ev sahibi
canını son anda
kurtardı.

Orhangazi’deki olay Muradiye
Mahallesi, Turist Yolu Caddesi üze-
rindeki 5 katlı bir apartmanın ikinci
katında meydana geldi. Alınan bil-
giye göre apartmanın 2. katında
oturan Burcu A. (32) mutfaktan
gaz kokusunu geldiğini fark etti.
Durum üzerine 32 yaşındaki kadın
hemen evden ayrılırdı. Birkaç da-
kika sonrasında ise evden patlama
sesi duyuldu. Patlama sonrası bi-
nada yangın meydana geldi. Patlama
seslerini duyan çevredekiler durumu
112 ekiplerine bildirdi. İhbar üze-
rine olay yerine çok sayıda itfaiye,
sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İt-
faiye ekipleri evdeki yangında kısa
sürede müdahale ederek kontrol
altına alırken, bina sakinleri ise
tahliye edildi. Ev sahibi Burcu A.
ise olay sonrasında büyük bir korku
yaşadı. Gözyaşlarına boğulan genç
kadın evden çıktıktan kısa bir süre
sonra patlama sesi duyduğunu be-
lirtti. Yangında şans eseri yaralanan
olmazken, ev kullanılamaz hale gel-
di. Öte yandan, polis ekipleri olayla
ilgili tahkikat başlattı.

(İHA)

Muhtar adayını vuran zanlı tutuklandı

Yıldırım’a bağlı Vakıf Mahallesi’nden
ayrılan bir semte Çelebi Mehmet Ma-
hallesi adı verildi. Burada muhtarlık
seçimi için süreç başladı. Önceki gece
ise Çelebi Mehmet Mahallesi muhtar
adayı Hamdi Adıyaman kahvehenede
saldırıya uğradı. Olay, Vakıf Mahallesi
Vatansever Sokakta meydana geldi. Daha
önce tartışma yaşadığı şahıs muhtar
adayı Hamdi Adıyaman ile kahvede sözlü

tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede
büyüyerek kavgaya dönüşünce şüpheli
kişi aracından aldığı tüfekle arka arkaya
tetiğe bastı. Saçmalardan biri, Hamdi
Adıyaman’a isabet ederken, biri de kah-
vede bulunan Bekir Aydın’ı yaraladı.
Yaralı şahıslar olay yerine gelen 112 am-
bulansıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Muhtar
adayı yakınının vurulduğunu duyan ak-
rabaları ise olay yerine geldi. Yükselen
tansiyon üzerine bölgeye takviye olarak
jandarma özel harekat sevk edildi.

ZANLI TUTUKLANDI
Tansiyonu düşüren jandarma ekipleri

bir sürede güvenlik amaçlı bölgede ka-
lırken, kaçan şüphelinin yakalanması
için çalışma başlattı. Ekipler olaya karışan
Ö.G(23) ve O.G.(21) isimli şahısları Ulus
Mahallesi Hergele Meydanı’nda olayda
kullanılan av tüfeği ile birlikte yakaladı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıl-
dıkları mahkemece tutuklanarak Bursa
E Tipi Cezaevi’ne teslim edildi. (İHA)

Bursa’da yeni oluşturulan
merkez Yıldırım ilçesi Çelebi
Mehmet Mahallesi’nde
muhtarlık seçimi öncesi
husumetli olduğu muhtar
adayını ve arkadaşını kahvede
av tüfeğiyle yaralayan 2
şüpheli jandarma ekiplerince
yakalandı. Zanlılar sevk
edildiği mahkemece
tutuklandı.

Otomobil ikiye bölündü, 3 kişi yaralandı

İnegöl’deki kaza, saat 17.30 sıra-
larında Bursa-Ankara karayolu üzeri
Çitli Mahallesi kavşağında meydana
geldi. Bozüyük’ten Bursa istikametine
seyir halinde olan Aydın Ş. (45) yö-
netimindeki 34 CNH 986 plakalı oto-
mobil, kavşaktan manevra yapan
Muhittin A. (53) yönetimindeki 16
KEN 32 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 16 KEN 32 pla-

kalı aracın motor kısmı yola fırlarken,
34 CNH 986 plakalı otomobil ise şa-
rampole yuvarlandı. Kaza sonucu sü-
rücüler ile 34 CNH 986 plakalı araç-
taki yolcu Tarık Ö. (45) yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen Am-
bulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine
kaldırıldılar. Yaralılardan sürücü Mu-
hittin A.’nın sağlık durumunun cid-
diyetini koruduğu öğrenildi. Jandar-
ma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili
soruşturma başlattı.

(İHA)

İnegöl’de 2 otomobilin
çarpışması sonucu
meydana gelen ve
araçlardan birinin
hurdaya döndüğü
kazada 1’i ağır 3 kişi
yaralandı.

Kaza yapan iki sürücü
tekme tokat kavga etti

Bursa’da kaza yapan iki sürücünün
tekme tokat kavgası kameraya böyle
yansıdı. Yıldırım’daki kaza Millet Ma-
hallesi’nde meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, iki araç dikkatsizlik yü-
zünden çarpıştı. Kaza sonrası iki sürücü
araçlarından inerek tekme tokat bir-
birine girdi. O sırada yoldan geçen
diğer sürücüler ve vatandaşlar araya
girip kavgayı ayırmaya çalışırken, ihbar
üzerine olay yerine olay yerine gelen
polis ekipleri de iki sürücüye müdahale
etti. Yaralanan sürücülerden biri 112
sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin

ardından ambulansla Yüksek İhtisas
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kal-
dırdı. Diğer sürücü ise ifadesi alınmak
üzere polis merkezine götürüldü. Sü-
rücülerin kavga anı çevredeki bir iş
yerinin güvenlik kamerasına saniye
saniye yansıdı. Olayla ilgili tahkikat
başlatıldı. (İHA)

Solist kadını öldüren
saplantılı aşık tutuklandı

Bursa’da saplantılı bir şekilde
aşık olduğu solist Nurcan İ.’yi, kı-
zının gözü önünde vurarak öldüren
şahıs, çıkarıldığı mahkeme tara-
fından tutuklandı.

Osmangazi’deki olay, önceki
gün saat 02.00 sıralarında Sıra-
meşeler Mahallesi Çatal Sokak’ta
meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre, bir eğlence mekanında solist
olarak çalışan Nurcan İ.’ye sap-
lantılı şekilde aşık olan İzzet A.,
dün gece yine bir mekanda Nurcan
İ. ile denk geldi. Bir süre Nurcan
İ.’yi dinleyen şahıs, mekan çıkışında
Nurcan İ. ve kızı Yağmur M.’yi
kendine ait olan otomobiliyle ev-
lerine bırakmak için davet etti.
Daveti reddeden anne ve kız, ticari
taksiye binerek Sırameşeler Ma-
hallesi Çatal Sokak’taki evlerine
giderken, İzzet A. ise ticari taksiyi
takip etti. Ardından İzzet A. ile
Nurcan İ. sokak ortasında yüksek
sesle tartışmaya başladı. Tartışma
kısa sürede büyürken, İzzet A. ya-
nında getirdiği tabanca ile Nurcan
İ.’nin kafasına doğru ateş açtı.
Kurşunların hedefi olan Nurcan
İ., kanlar içerisinde yerde kalırken,
çevredekilerin ihbarı üzerine olay
yerine polis ve sağlık ekipleri sevk
edildi. Olay yerine gelen sağlık
ekipleri, Nurcan İ.’yi, olay yerinde
yaptığı ilk müdahalesinin ardından
Çekirge Devlet Hastanesine kal-
dırdı. Nurcan İ., hastanede yapılan
tüm müdahalelere rağmen hayatını
kaybetti. Geldiği otomobile binip
olay yerinden kaçan şahıs, Asayiş
Şube Müdürlüğü Cinayet Büro
Amirliği ekipleri tarafından kısa
sürede yakalandı. İzzet A.’nın em-
niyetteki ifadesinde, Nurcan İ.’yi
başka bir erkekle gördüğü için kıs-
kandığını ve pişman olduğunu
söylediği öğrenildi. Emniyetteki
işlemleri tamamlanan İzzet A.,
sevk edildiği adliyede çıkarıldığı
mahkemece tutuklanarak ceza-
evine gönderildi. Nurcan İ.’nin ce-
nazesi, Bursa Adli Tıp Kurumunda
yapılan otopsinin ardından Or-
haneli ilçesi Çalaplar Camii’nde
ikindi namazını müteakip kılınan
cenaze namazının ardından def-
nedildi. Olayla ilgili soruşturma
sürüyor.

(İHA)

Geri dönüşüm tesisinde
korkutan yangın

Bursa’da geri dönüşüm tesi-
sinde çıkan yangın itfaiye ekipleri
tarafından söndürüldü.

Osmangazi’deki olay Demirtaş
Sakarya Mahallesi’nde meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, geri
dönüşüm tesisinde henüz bilin-
meyen bir sebepten dolayı yangın
çıktı. Yangın kısa sürede büyürken
işçiler durumu itfaiye ve polis
ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine
olay yerine gelen itfaiye ekipleri
yangına yaklaşık yarım saat mü-
dahale ederek söndürdü. Yangının
çıkış sebebi araştırılıyor.

(İHA)

Araç çarpan atı yaşatmak
için zamanla yarış

Bursa’da çevre yoluna çıkan ata araç çarptı,
üniversitenin hayvan hastanesine kaldırılan
yaralı at kurtarılamadı. Osmangazi’ye bağlı 11
Eylül bulvarında gezen ata plakası tespit edile-
meyen bir araç çarptı. Sabaha kadar yaralı
şekilde otoyolun kenarında yatan yaralı ata
ihbar üzerine ilk müdahale Osmangazi Belediyesi
barınağı veterinerleri tarafından yapıldı. İç or-
ganları zarar gördüğü anlaşılan at kepçe yardı-
mıyla bulunduğu yerden kaldırılarak tedavi
için Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesine
kaldırıldı. Atın sahiplerinin yeterli parası olmaması
sebebiyle devreye HACİKO Bursa Şubesi girdi.
Yaralı at iç organları zarar gördüğü için kurta-
rılamayarak telef oldu. Yaralı atın yaşaması için
mücadele veren hayvanseverler ve kurtarma
ekipleri büyük üzüntü yaşadı. (İHA)
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Yıldırım
Belediyesi’nin
Mevlana
Mahallesi’nde
gerçekleştirdiğ
i kentsel
dönüşüm
projesinin
yüzde 45’i
tamamlandı.

Mevlana’da yeni
yaşam yükseliyor

Yıldırım Belediyesi’nin, Mevlana Ma-
hallesi 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde
başlattığı çalışmalar tüm hızıyla devam
ediyor. Domino etkisi ile bölgenin dönü-
şümüne hız kazandıracak ve model oluş-
turacak Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi
7. ve 8. etaplar olmak üzere 2 bölümde
inşa ediliyor. Deprem riski altındaki gü-
vensiz ve sağlıksız konutların yıkılarak,
yerine; modern, güvenli ve sağlıklı konut-
ların yapılacağı projede hak sahipleri ile
yüzde 100 oranında uzlaşma sağlandı. Re-
zerv alan kullanılmadan 60 dönümlük

alanda hayata geçirilen dönüşüm kapsa-
mında toplamda 944 konut yıkılırken, ye-
rine bin 244 konut inşa edilecek.

“YERİNDE VE GÖNÜLLÜ 
DÖNÜŞÜM”
Zemin üstüne 7 kat olarak planlanan

projenin, ‘yerinde ve gönüllü’ dönüşümün
en önemli örneklerinden biri olduğunu
belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay
Yılmaz, “301 konutun yıkımının tamam-
landığı 7. Etap’ta çalışmalar hız kesmeden
sürüyor. Rezerv alan kullanmadan, tama-
men eski ve güvensiz yapıları ortadan kal-

dırarak yerinde gerçekleştirilecek projemize
hak sahipleri yüzde 100 destek verdi.
Zemin artı 7 kat olacak şekilde planlanan
proje tamamen Bursa’nın tarihi kimliğine
uygun olacak.  60 dönümlük bir alanda
hayata geçirilecek proje ile yoğunluk art-
tırılmazken, bölgeye yeni sosyal yaşam
alanları kazandırılacak. Yıkımı gerçekleş-
tirilen binaların yerine; 644 konut ve 177
işyerinin yapılacağı 7. Etap’ta kapalı ve
açık otopark, yürüyüş yolu, açık sosyal
tesis alanı, çocuk oyun yeri ve fitness alanı
yer alacak. Bursa’nın tarihi kimliğine ve

geleneksel mimarisine uygun şekilde plan-
lanan proje ile mahalle kültürü ve komşuluk
ilişkileri yaşatılacak. Tüm bu yönleriyle ele
alındığında Mevlana Kentsel Dönüşüm
projesi, binaların dönüşümünden ziyade;
vatandaşlarımızın yaşam standardını yük-
selten ve can güvenliğini sağlayan gerçek
manalı bir dönüşüm projesidir. Çalışmaların
yüzde 45’inin bittiği Mevlana 7. Etap Kent-
sel Dönüşüm Projesi, tamamlandığında
Mevlana’da yeni bir yaşam başlayacak”
dedi.

(Bülten)

Bursa’nın gürültüsü haritalara işlendi

Bursa’nın sağlıklı ve yaşanabilir bir
kent olması amacıyla çalışmalarını ara-
lıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi,
kentin stratejik gürültü haritasının oluş-

turulması ve eylem planının hazırlanması
çalışmalarında ilk etabı tamamladı. Bü-
yükşehir Belediyesi ile Çınar Çevre La-
boratuvarı arasında 2021 yılının ağustos
ayında imzalanan sözleşme ile başlayan
çalışmalar kapsamında Bursa’nın Stra-
tejik Gürültü Haritaları hazırlandı. Özel-
likle hastane, okul, konut gibi hassas
alanları etkileyen ve 3 milyon 147 bin
818 kişinin gürültüye maruziyetinin de-
ğerlendirildiği Stratejik Gürültü Hari-
taları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı tarafından onaylandı.

Çalışma kapsamında 100 binden
fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alan-
ları, yılda 3 milyondan fazla aracın geçtiği
ana kara yolları, yılda otuz binden fazla
trenin geçtiği ana demir yolları ile yer-
leşim yeri yakınında bulunan endüstri
bölgeleri ve eğlence yerlerini kapsayan
gürültü kaynakları mercek altına alındı.
Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya,
Gemlik, İnegöl, Kestel ve Gürsu ilçelerinin

dahil olduğu çalışmaya ilçe belediyeleri,
üniversiteler, Karayolları 14. Bölge Mü-
dürlüğü,  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,
İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer
ilgili kurum ve kuruluşlar da destek
verdi. Gürültü kaynağı olarak 550 kilo-
metre, karayolu, 47.2 kilometre mevcut,
11.7 kilometre planlanan demiryolu,
300 adet eğlence yeri ile 7 adet sanayi
bölgesi ve ayrıca 10 adet sanayi tesisini
kapsayan bölgede gürültü ölçümü ve
araç sayımları yapıldı. Bu verilen ışığında
yapılan modelleme çalışmaları ile hari-
talar oluşturuldu.

EYLEM PLANI
Gürültü Haritaların bakanlık tara-

fından onaylanmasının ardından pro-
jenin ikinci ayağı olan eylem planı ha-
zırlıklarına da başlandı. Bursa Stratejik
Gürültü Haritaları sonuçlarına göre sıcak
noktaların tespiti ile başlayan eylem
planı hazırlıkları kapsamında Büyükşehir

Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan’ın
yapılan toplantıda bundan sonraki yol
haritası belirlendi. Proje,  paydaşların
katılımı ile gerçekleştirilecek bilgilen-
dirme toplantıları, çalıştay ve kamuo-
yunun katılımı ve bilinçlenmesi için
anket çalışması ile devam edecek. Ko-
nunun tüm yönleriyle ele alınacağı Eylem
Planları daha sonra onay için yine Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na
sunulacak.

(Bülten)

Bursa’da çevresel gürültüyü
azaltarak halkın yaşam
konforunu yükseltmeyi
amaçlayan Bursa
Büyükşehir Belediyesi
tarafından hazırlanan
kentin stratejik gürültü
haritaları, Çevre Şehircilik
ve İklim Değişikliği
Bakanlığı’nca onaylandı.
Onaylanan Bursa Stratejik
Gürültü Haritalarına göre
Gürültü Eylem Planı
hazırlıklarına başlandı.

Alper Taban’dan çevre
eşkıyalarına ders!

İnegöl’de doğaya 30 çuval moloz
atan şahıslar, belediye ekiplerine
yakalanınca ilginç bir cezaya çarp-
tırıldılar. 2 kişi, doğaya attıkları
30 çuval molozu tekrar kendileri
toplamak zorunda kaldı. İnegöl
Belediye Başkanı Alper Taban sosyal
medyadan çağrıda bulunarak, “Hem
geri topladınız hem de ceza öde-
yeceksiniz. Belediyeyi arasaydınız
30 çuvalı 105 liraya alabilirdik”
dedi.

Şehrin genelinde temizlik ha-
rekatı başlatan İnegöl Belediyesi,
aynı zamanda çevreyi kirletenler
hakkında gerekli yasal işlemleri
yapmaya devam ediyor. Temizlik
konusu üzerine bir çok çalışmalar
ve farkındalık oluşturan uygula-
malar yapan İnegöl Belediyesi, çev-
reyi kirleten kişilere de gerekli yasal
işlemi uyguluyor.

ÇEVREYİ KİRLETENLERE 
PAYLAŞIMLI CEVAP
İnegöl Belediye Başkanı Alper

Taban, daha önce de sosyal medya
hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla
gelişigüzel olarak dereye moloz
atan kişiyi paylaşımla uyarmıştı.
Başkan Alper Taban bu kez de yeni
bir video ile çevreyi yine moloz
atıkları ile kirleten kişilerin video-
sunu paylaştı.

KİRLETTİKLERİ GİBİ 
GERİ TOPLADILAR
İnegöl Belediyesi’nin uygula-

masıyla moloz atıkları 5 çuvala ka-
dar 30 TL, sonrasında çuval başına
3 TL’ye alınıp bertarafı gerçekleş-
tirilirken,bu uygulamaya uymayan
kişiler Zabıta ekiplerinin takibine
takıldı. Eski Karacakaya Köyü’nde
yol kenarına moloz atıkları atıldığı
şikayeti üzerine takipte olan İnegöl
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekip-
leri, tespit ettikleri kişileri yakala-
yarak attıkları molozları aynı şekilde
geri toplattı.

Başkan Alper Taban, konuyla
alakalı sosyal medya hesapları üze-
rinden yaptığı videolu paylaşımın-
da, “30 çuval molozu 153’ü arayarak
105 liraya aldırmak varken doğaya
atmak hiç yakışmamış. Hem geri
topladınız, hem de üstüne ceza
ödeyeceksiniz.” ifadelerine yer verdi.
Öte yandan çevreyi kirleten kişiler
hakkında İnegöl Belediyesi Encü-
men Kurulu Tarafın Kabahatler
Kanunu’nun ilgili maddesi gere-
ğince gerekli cezai işlem uygula-
nacağı öğrenildi.

(İHA)

14 Mayıs önemlidir. Çünkü
despot bir idarenin halk irade-
siyle alaşağı edildiği gündür. O
despot idare 1923’ten itibaren
halk iradesini gasp etmiş bir
yağma ve talan yönetimi kur-
muştur. Halka rehine muame-
lesi yapmıştır. SSCB’nin işgal
tehdidine karşı sığındığı Ame-
rika’nın çok partili yönetim
sistemi istemesinden dolayı,
partilerin kurulmasına ve çok
partili seçimlere çaresizliğin-
den evet demiştir.

Tek parti idaresi kelimenin
bütün anlamı ile despot bir
idaredir. Devlet zoruyla halk
değiştirilmeye çalışılmıştır.
Bunun için sayısız zulümler ya-
pılmıştır. Ancak “Takriri
Sükun” kanunu ile muhalif
olan ve muhalif olma ihtimali
olan bütün gazeteler kapatıl-
dığı için, basın bütünüyle bir
parti yayın organı durumuna
getirildiği için o despot idare-
nin zulümleri basında yer al-
mamıştır.

Tek parti idaresi tümüyle
keyfi bir idare olmuştur. Çıkar-
dığı anayasalara ve ilgili ka-
nunlara asla sadık kalmamıştır.
TBMM atanmışlardan oluşan
bir memurlar heyetine dönm-
üştür. Bu yüzden TBMM üye-
leri halkın temsilcileri değil,
kendilerini tayin eden parti şe-
finin temsilcileri olmuştur.

Tuhaf olan şudur ki bugün bile
TBMM üyeleri o parti şeflerine
sadık kalmaya yemin etmekte-
dirler.

Türk halkı bu dönemde köy
ve şehir meydanlarında jan-
darma dayağı ile sindirilmeye
çalışılmıştır. İtiraz edenler bir
daha evlerine geri dönememiş-
tir. Tek parti idaresi tarafından
katledilenlerin pek çoğunun
mezarı bile gizlenmiştir. Katle-
dilenlerin cenazesini ailesine
teslim etmemek, bilinmeyen
bir yere gömerek mezarını aile-
sinden saklamak bir tek
parti/CHP geleneği olmuştur.

Bu despot idarenin önemli
sembolleri, bazıları çıplak olan
heykeller ve Çankaya Sarayı ol-
muştur. Binlerce yıllık tari-
hinde Türk halkı, hiçbir mihnet
zamanında böyle sembollere
maruz kalmamıştır. Halk, Sarı-
kamış felaketinden sonra en
büyük dramı bu zamanda yaşa-
mıştır. Açlığını, süpürge to-
humları ile giderirken, parti
yönetimi Çankaya’dan başlaya-
rak il ve ilçe idarelerine varın-
caya kadar tam bir saltanat
hayatına boğulmuştur.

SSCB tehdidi, ABD güdümü
ile başlayan çok partili seçim-
lerde, Adnan Menderes büyük
bir halk desteği ile 14 Mayıs
1950 seçimlerini kazanarak
işte bu despot idareyi yıkmış-

tır. Çekingen, ürkek, kararsız
tutumuna rağmen halk onu
bağrına basmıştır. 

Menderes’in “Yeter söz mil-
letindir” çıkışı, halkın 27 yıl
kan kusturularak bastırılan
feryadının karşılığı olmuştur.
Bütün şehirler, mahalleler,
köyler, sokaklar bu feryat ile
yankılanmıştır. Yeter söz mille-
tindir feryadının tekrarlan-
ması, Çankaya Kabusunun
yenilmesi ihtimaline karşı bir
tepkidir.

Bu dönemde Türk halkı için
Çankaya Sarayı bir kabus ol-
muştur. Oradan çıkan her
karar ile halk yaralanmış,
zulüm görmüştür. Menderes ve
arkadaşları halk için Çankaya
kabusunun taşıdığı anlamı asla
kavramamıştır. Orada oturan
paşa yerine bir sivilin gelme-
siyle kabusun biteceğini bekle-
miştir. Oysa Çankaya despot

idarenin korku ve karanlık bir
dönemin merkezi olmasından
dolayı geçmişinden arındırıl-
malıydı.

Menderes döneminde
(1950-1960) halk, yetersiz de
olsa özgür, rahat bir nefes al-
mıştır. Ancak Menderes kendi-
sine bağlanan umutları heder
etmiştir. Her şeyden 27 yıllık
karanlık, kanlı, zalim istibda-
dın hesabını soramamıştır.
Mustafa Muğlalı’dan Van’da
kurşuna dizilen köylülerin he-
sabı sorulmuştur ama aynı
Muğlalı’nın başkanlık ettiği
Menemen Sıkıyönetim mahke-
mesi eliyle işlenen cürümlerin
hesabı sorulmamıştır.

Paraların üzerine basılı olan
CHP’nin ikinci genel başkanı
İsmet Paşa’nın fotoğrafını çıka-
rıp birinci genel başkanı Kemal
Paşa’nın fotoğrafını yeniden
basmak gibi, on iki yılda bitiri-
lememiş olan Anıtkabir’i ta-
mamlamakla övünmek gibi
işlerle uğraşmıştır. Menderes
çıkardığı 5816 sayılı yasa ile
Türkiye’de düşünce özgürlü-
ğünü yok etmiştir. Kendisin-
den sonra bile devam edecek
olan yeni bir zulüm dönemine
yasal bir bahane icat etmiştir.
Menderes, çekingen, kararsız,
ürkek tutumunun karşılığını
hiç yoktan darağacında katledi-
lerek ödemiştir.

Erdoğan, Çankaya sarayında
oturmayarak o kabusun zulüm
mirasına ortak olmamıştır.
Ancak o kabusu karanlık geç-
mişinden arındıracak bir adım
atmamıştır. Hazine parası ile
alınan, sonradan Parti malı sa-
yılan, daha sonra yeniden hazi-
neye satılan bu Çankaya
Sarayının satış işlemleri bile
maalesef mahkeme konusu ya-
pılmamıştır. Yağma ve talan-
dan oluşan bu geçmişin
sahipleri, kendilerinden hesap
sorulmamış olmasından dolayı
geçmişlerini temizlenmiş say-
maktadırlar.

Şimdi Erdoğan’a rakip ol-
maya heveslenenler, yeniden
Çankaya kabusunu başlatmayı
siyasi bir vaat olarak tekrarla-
yarak halkın özgürlük ve hu-
zuru için orayı yeniden bir
tehdit merkezi yapmaya yemin-
lidirler. Hiç olmazsa Erdoğan
bundan sonraki dönem için bir
adım atabilir. 14 Mayıs seçim-
lerini kazanması halinde, Çan-
kaya Sarayının satış işlemini
dava konusu ederek, orayı bir
okul ya da halka açık sosyal
tesis durumuna getirerek o ka-
busun ebediyen dağılmasını
sağlayabilir. Böylece milletin
sözünün üzerine söz olmayaca-
ğının gereğini yapmış olur.

Selami

SAYGIN

Çankaya
kabusu
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“Gemlik ve Yalova’da ulaşım
standardı yükseliyor”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2023’te
de yatırımların devam ettiği ve tamamlanan
yatırımların hizmete sunulduğu belirtildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karais-
mailoğlu’nun yarın Yalova Otogar Kavşağı
Köprüsü ve bağlantı yolları ile Gemlik-Ye-
nimahalle Farklı Seviyeli Kavşağı ve bağlantı
yollarının açılış törenine katılacağı ifade
edilen açıklamada, şu bilgiler verildi: “Gemlik,
körfezin coğrafi konumu itibarıyla Kuzeybatı
Anadolu’nun deniz yolu taşımacılık ihtiyacına
cevap veren bir konumdadır. İstanbul, Bursa,
İzmit kesişimindeki limanların bölgede lo-
jistik üs oluşturması ve ülkemizin 4. büyük
serbest bölgesinin Gemlik’te bulunması, il-
çenin hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamakta,
bunun sonucu olarak kıyılarda yoğun yapı-
laşmalara ve güçlü bir altyapı ile kara yolu
ulaşım ağına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ih-
tiyacı karşılamak amacıyla Gemlik Yenima-
halle yol ayrımında Yenimahalle Farklı

Seviyeli Kavşağı inşa edildi. 1075 metre
uzunluğunda inşa edilen kavşak projesi,
950 metrelik bağlantı yollarıyla birlikte 2
bin 25 metreye ulaşmaktadır. Yenimahalle
Farklı Seviyeli Kavşağı, trafiğe bitümlü sıcak
karışım kaplamalı bölünmüş yol standar-
dında hizmet verecektir.”

“KESİNTİSİZ TRAFİK 
AKIŞI SAĞLANACAK”
Yalova Otogar Kavşağı Köprüsü ve bağ-

lantı yolları ile bölgenin ulaşım standardının
yükseleceği, Yalova’nın kara yolu bağlantı-
larını güçlendiren yatırımların şehirdeki
ekonomik duruma ivme kazandırdığı be-
lirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Kentin
en yoğun kuzey-güney ulaşım aksında bu-
lunan Yalova Otogar Kavşağı bağlantı yolları
tamamlanarak hizmete sunuluyor. 1600
metre uzunluğunda bağlantı yolları ve 33,2
metre uzunluğundaki tek köprü şeklinde
inşa edilen Yalova Otogar Köprülü Kavşağı,
25 metre platform genişliğine sahip olup
trafiğe bitümlü sıcak karışım kaplamalı hiz-
met verecektir. Kentin kuzey-güney aksında
bulunan ulaşım ağında da yol standardı
yükseltilmiş ve kesintisiz trafik akışı sağla-
nacaktır. Gemlik ve Yalova’da ulaşım stan-
dardı yükseliyor.”

(AA)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,
açılışı yarın yapılacak Yalova
Otogar Kavşağı Köprüsü ve
bağlantı yolları ile Gemlik-
Yenimahalle Farklı Seviyeli
Kavşağı ve bağlantı yollarının
bölgedeki ulaşım standardını
yükselteceğini bildirdi.

  Bilgin, Bengü Türk TV canlı yayınında
gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu
ve soruları yanıtladı. Kamu Kesimi Toplu İş
Sözleşmesi Çerçeve Protokolü görüşmeleri
kapsamında, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ genel baş-
kanları ile bir araya geldiklerini hatırlatan
Bilgin, “Onların sürecin kısa sürmesi konu-
sunda bir arzuları var. Biz de aynı kanaatteyiz,
uzatmanın anlamı yok.” dedi. Bilgin, EYT
düzenlemesine ilişkin soru üzerine, “EYT’li-
lerin martın 1’inde ilk maaşlarını alabilecekleri
bir düzenleme Meclis’ten çıkacak diye dü-
şünüyorum.” ifadesini kullandı. “EYT ile
ilgili 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru es-
netilmesi mümkün olur mu?” sorusunu ce-
vaplayan Bilgin, “Olmaz, çünkü EYT dedi-
ğimiz şey, 8 Eylül’de geçerli olan yasanın
değiştirilerek yaş şartı konulması. Dolayısıyla
bu tarihte çalışan olması lazım ki o yaşa ta-
kılsın.” diye konuştu. EYT konusunda stajyer
ve çırakların durumuna ilişkin soru üzerine
Bilgin, emeklilik için “prim gün sayısı”, “yıl
sayısı” ve “yaş” şartlarının bulunduğunu ha-
tırlattı. Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile
yaş şartının kaldırıldığını dile getirerek,
stajyer ve çıraklar konusunda şöyle konuştu:
“Staj yapanlar, iş yerinde çalışma ilişkisi
kurmuyorlar, iş akdi gerçekleşmiyor. Dola-
yısıyla işveren onlar için prim ödemiyor.

Yani onlar için geçerli olan bir durum değil.
Onlar bir eğitim için gidiyorlar oraya. O
eğitim sürecinde başlarına bir şey gelmesin
diye devlet onlara sağlık sigortası yatırıyor,
koruyucu sigorta düzenlemesi yapıyor. Onun-
la iş akdini birbirine karıştırmamak lazım.
Orada öyle bir karışıklık var. Borçlanma ve-
saire bunlar söz konusu değil. İşvereniniz
kim olacak, kimin adına borçlarınızı yatıra-
caksınız? Yani iş akdinin gerektirdiği şartların
ve standartların hiçbirisi onlarda söz konusu
değil.”

Bu süreçte Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK) çalışanlarının ciddi yoğunluk yaşa-
dıklarının hatırlatılması üzerine Bilgin, “SGK
çalışanları üzerinde çok büyük yük oluştu
ve arkadaşlarımız çok sıkı çalıştılar. Bazen
birkaç hafta cumartesi, pazar demeden mü-
racaatlara cevap vermeye çalıştılar. Bilhassa
yeni yıl öncesi bu yoğunluk yaşandı, halen
bir yoğunluk var. Onun için bu düzenlemenin
içinde Meclisimizden, SGK çalışanlarına, bu
sürece katkı yapan arkadaşlarımıza bir çeşit
ikramiye diyebileceğimiz bir düzenleme yap-
malarını bekliyoruz.” dedi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Vedat Bilgin,
emeklilikte yaşa takılanların
(EYT), ilk maaşlarını 
1 Mart’ta almalarına imkan
sağlayacak bir
düzenlemenin Meclis’ten
çıkacağını düşündüğünü
söyledi.

Bakan Bilgin’den EYT’liye
maaş açıklaması

“Şu anda yaşadığımız
kuraklık meteorolojik
bir kuraklıktır”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanı Murat Kurum, kuraklık ve su-
suzluk tehlikesinin adeta kapıya dayan-
dığını belirterek, şu anda yaşanan ku-
raklığın, meteorolojik bir kuraklık ol-
duğunu bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanı Murat Kurum, Ankara Genç İş
İnsanları Derneği (ANGİAD) tarafından
Bilkent Otel’de düzenlenen, “Sanayide
Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilir Kal-
kınma Zirvesi”nde konuştu. İklim de-
ğişikliğinden kaynaklanan afetlerin her
geçen gün etkisini ve şiddetini artırarak,
dünyayı biraz daha yaşanmaz hale ge-
tirdiğini anlatan Bakan Kurum, birçok
çevresel, sosyal ve ekonomik soruna yol
açan bir iklim değişikliğinin çok yönlü
ve küresel bir sorun olduğuna işaret
etti. Kurum, “Kuraklık ve susuzluk teh-
likesi adeta kapımıza dayandı. Doğal
alanlarımızda yine göllerimizde akar-
sularımızda, şehirlerimizde kuraklığı
net bir şekilde hissediyoruz.” dedi. Me-
teoroloji Genel Müdürlüğü verilerini
paylaşan Kurum, “Kuraklık aslında me-
teorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklık
olarak üçe ayrılıyor ve şu anda yaşadı-
ğımız kuraklık meteorolojik bir kurak-
lıktır. En son 2008 yılında böyle bir ku-
raklıkla karşı karşıya kaldık ve bu kuraklık
neticesinde su kaynaklarımızda ciddi
oranla azalma yaşandı. Tarım maliyet-
lerinde ve üretimde hem girdiler hem
de maliyetleri artıran, belki önümüzdeki
süreçte bu suları dahi bulamayacağımız
bir endişeye de hepimizi sevk ediyor.”
diye konuştu. Kuraklıkla birlikte doğal
dengenin bozulduğunu, bitki ve hayvan
türlerinin yok olma tehdidiyle karşı kar-
şıya kaldığını anlatan Kurum, Sanayi
Devrimi ile başlayan gelişmiş ülkelerin
hoyratça yaşama anlayışının insanlığın
da dünyanın da sonunu hazırladığını
aktardı. Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanı Murat Kurum, bugün
dünyanın 1, 2 derece ısındığını ve tüm
çabanın 1,5 derecede bunu sabit tutmak
olduğunu vurgulayarak, 1,5 dereceyi de
yakalamanın zor gözüktüğünü söyledi.
Kurum, İklim Şurasında alınan kararların,
iklim değişikliğiyle mücadelede önemli
bir rehber olacağını vurguladı. İklim de-
ğişikliğiyle mücadele kapsamında yeni-
lenebilir enerji yatırımlarının da önemine
işaret eden Kurum, bu kapsamda, atıl,
tarıma elverişsiz 300 milyon metrekare
arazinin rüzgar ve güneş enerjisi sant-
ralleri için kullanılmasını sağladıklarını
anlattı. Murat Kurum, şehrin içindeki
sanayi alanlarının şehrin dışına çıkarıl-
masının önemine de vurgu yaparak, “Bu
kapsamda, İlk İşyerim Projesi’yle birlikte
daha önce yapmış olduğumuz sanayi
sitelerine yenilerini ekliyoruz. Türkiye
çapında 50 bin sanayi sitesinin inşasını
gerçekleştireceğiz.” dedi.

(AA)

Bursa’da TOKİ
kura heyecanı

Bursa TOKİ kura çekimi heyecanı yaşandı.
Kuraya giren binlerce vatandaş salonu doldurdu
Bursa’da 23-28 Ocak tarihleri arasında 8 bin
650 konut için kura çekilişi yapılacak. Karacabey,
Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mus-
tafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Har-
mancık, Keles, Orhaneli ilçelerinde yapılacak
TOKİ konutlarının kuraları bölüm bölüm çe-
kiliyor. Karacabey ilçesi kuraları çekilirken;
bugün Nilüfer ve Orhangazi ilçesinde yapılacak
konutlarla ilgili şanslılar belli oldu. Nilüfer’de
yapılacak bin 400 konut için 116 bin başvuru
yapıldı. Merinos Osmangazi Salonunda yapılan
kura çekimine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Bursa 33. noter huzurundaki çekilişle hak sa-
hipleri açıklandı. Orhangazi ilçesinde yapılacak
150 konut için ise 7552 kişi kuraya katıldı. Ku-
ranın çekildiği salonda vatandaşlar meraklı
gözlerle şansın kendilerine gülmesini bekledi.
Bursa’da bu heyecanı yaşamanın kendilerine
gurur ve onur verdiğini ifade eden TOKİ Fi-
nansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca, “Bur-
sa’da bu kadar yoğun müracaatın olması demek,
bundan sonraki süreçte de TOKİ tarafından
yoğun bir yatırımların yapılacağı anlamına
gelir, Bursa halkımıza çok teşekkür ediyoruz.
Bursa’da 8 bin 650 konuta 170 bin 979 başvuru
oldu. ” dedi. (İHA)

Güney Marmara’nın en büyüğü
Doruk Nilüfer açılıyor!

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nden bütün
izinlerin alındığını, Sağlık Bakanlığındaki
sürecin devan ettiğini belirten Doruk
Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Ömer Yavuz Namlı, “Yaklaşık 20 önce
Nilüfer bölgesinden bir hastane yapmayı
planlamıştık. Daha sonra diğer hastane-
lerimizdeki işler sebebiyle, ötelemiştik.
Bugüne nasip oldu. Bursa dışında bir
hastane yatırımıyla ilgili bir karar
yok. Mevcut gelmiş olduğumuzu
bu nokta ve en son yaptıklarımız
artık bizi başka bir ilde de hizmet
vermemize vesile kılacaktır. İn-
şallah önümüzdeki süreçte de
bu yatırımların olabileceğini
düşünüyorum. Alınmış bir ka-
rarımız yok. Şimdilik bu has-
tanemizde, 100 doktor ile
hizmete başlayacağız. Daha
sonra 150 doktor kapasite-
sine kadar çıkmayı düşü-
nüyoruz. 750 personel mi-
safirlerimize hizmet vere-
cek. Yaklaşık 6 ay içerisinde
de bu sayının bin 200 ki-
şiye istihdam sağlayaca-
ğımızı düşünüyoruz. Do-
ruk Hastaneleri, şu an

bin 400 kişilik çalı-
şanıy-

la hizmet veriyoruz. Ruhsatımızda bir
sorun çıkacağını düşünmüyoruz. Sağlık
Bakanlığı tarafından gönderilecek ruhsatı
bekliyoruz. Ruhsat geldiğinden 1 gün
sonra ameliyatımızı gerçekleştirebiliriz”
dedi. İstediğimiz zaman yatak kapasitesini
350’ye çıkartabileceklerini ifade eden
Namlı, “Ancak biz bunu 250 olarak tuta-
cağız. Biri acilde olmak üzere 13 ameliyat
salonumuz var. Hastanenin içerisinde
400 kapalı otopark, dışarıda ise 500
araçlık park alanı mevcut. Ruh-
satı olan helikopter
pistimiz var.
6 ton
ağırlı-

ğındaki helikopterler inip kalkabilecek.
Vatandaşlarımızın bir hastaneye değil de,
bir alışveriş merkezi veya otele geldiğini
düşünmesi için konseptimizi ona göre
yaptık. Yürüyen merdivenle-
riyle o havayı yakalamaya
çalıştık. Zemin kat geniş
bir fuaye alanı gibi ta-
sarladık. Sıkıcı olan
hastane orta-
mını biraz

olsun dağıtmak istedik” şeklinde konuştu.
50 bin metrekare alanı olan Doruk Nilüfer
Hastanesi’nin Güney Marmara’nın en
büyük özel hastanesi olacağını ifade eden
Dr. Namlı, şöyle devam etti: “Bildiğiniz
gibi İmparatoriçe eodora M.S. 500’lü

yıllarda Bursa’da termal sularda te-
davi görmüştür. Bursa’nın as-

lında neredeyse unutulma-
ya yüz tutan bir termal ta-
rihi var. Biz özellikle sağlık
turizmi açısından Bur-
sa’mıza kazanç olsun diye
11 adet hidroklimatoloji
termal havuz oluştur-
duk. 120-160 metre-
kare büyüklüğünde
sağlıklı yaşam merkezi
için kullanılabilecek
havuzlar var. Kapalı
alandan yüzerek te-
rastaki havuza çı-
kabilirsiniz. Ayrıca
nörolojik ve fizik
tedavi hastaları
için rehabilitas-
yon havuzları
var. Bu hastane-
miz bir onkoloji
merkezi olacak.
Radyoterapi ve
kemoterapi-
nin en ileri
teknolojileri
burada kul-
lanılacak.”

(İHA)

Güney Marmara’nın en
büyük özel hastanesi
özelliğini taşıyan Doruk
Nilüfer Hastanesi,
konforuyla otel ve
AVM’yi aratmıyor.
Bütün İzinlerin
tamamlan hastanenin 
15 gün içerisinde
açılması bekleniyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası’nın (CSO) tarihi salonunda
düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel
Ödülleri Töreni’ne katıldı. Konuşmasına salon-
dakileri selamlayarak başlayan Erdoğan, Kültür
ve Turizm Bakanlığı 2022 Özel Ödülleri sayesinde
ülkenin kültür ve sanat iklimine katkı sunan
kurum, kuruluş ve sanatçılarına şükran borcunu
bir nebze de olsa ödeme imkanı bulduklarını
söyledi. Konuşmasına salondakileri selamlayarak
başlayan Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı
2022 Özel Ödülleri sayesinde ülkenin kültür ve
sanat iklimine katkı sunan kurum, kuruluş ve
sanatçılarına şükran borcunu bir nebze de olsa
ödeme imkanı bulduklarını söyledi. Şimdiye
kadar adlarını ülke tarihine, edebiyat dünyasına
ve milletin gönlüne yazdıran değerlere teşekkür
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir kısmı ebe-
diyete irtihal eden ve artık aramızda bulunmayan
tüm kültür sanat erbabımızı burada bir kez daha
rahmetle yad ediyorum. Onlar fani dünya yol-
culuklarını tamamlamış olsalar bile eserleriyle
hizmetleriyle kitaplarıyla geride bıraktıkları si-
linmez. Bizlerle yaşamaya devam ediyor.” ifadesini
kullandı. Kültür ve sanatın farklı alanlarına ilgi
duyan gençlerin, o büyük üstatlardan ilham
alarak kendi başarı hikayelerini yazdığını bildiren
Erdoğan, şöyle devam etti: “Elbette asıl mesele
ehl-i hünerin kıymetini hayattayken bilmektir.
Sanata ve sanatçıya saygı göstermek lafla değil
ancak onların eserlerine, emeklerine, bizlere
emanet ettiği mirasa sahip çıkmakla olur. Hem
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri
hem Bakanlığımızın özel ödülleriyle tam olarak
bunu yapmanın gayreti içindeyiz. Kültür sanat
erbabımız ile kurumlarımızın, milletimizin kal-
binde edindikleri müstesna yeri tevdi ettiğimiz
ödüllerle devlet adına da tescilliyoruz. Bu ödüller
gençlerimizi teşvik etme yanında sahip olduğumuz
kıymetlerin ülkemizde ve dünyada tanınmaları
noktasında da önemlidir. Takdir ve taltif edilen
her halisane çalışma, yenilerinin önünü açmakta,
yeni projelerin müjdecisi olmaktadır. Kültür ve
Turizm Bakanlığı 2022 yılı özel ödüllerinin sa-
hipleri belirlenirken işte bu hassasiyetle hareket
edilmiştir. Türkiye’nin kültür ve sanat hayatını
yeşerten bilhassa gelenekle geleceği buluşturan
müesseselerimizin tespitine ehemmiyet verildiğini

görüyoruz.”
Yapılan değerlendirmeler çerçevesinde ödüle

layık görülen ve kendi alanlarında büyük bir
boşluğu dolduran 3 kuruluşun ilkinin Gökyay
Vakfı Satranç Müzesi olduğunu hatırlatan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Bu Müze, 20’nci asrın
başlarına kadar toplumumuzda önemli bir yeri
olan daha sonra geri plana itilmiş olsa da me-
raklıları nezdinde yerini koruyan satranca sahip
çıkıyor. Oldukça zengin koleksiyonuyla dikkat
çeken müzemiz, münhasıran gençlerimiz arasında
satrancın tanıtımına ve yayılmasına katkı sağlıyor.”
dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, satrancın zeka
oyunu yönüyle birlikte sanatsal, kültürel, tarihi
yönlerini de 7’den 70’e milletin tüm kesimleriyle
paylaşan Satranç Müzesini ülkeye kazandıranları
tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
Müzenin samimi gayretleriyle satranç sporuna
olan ilginin ülke genelinde giderek artacağını
ümit ettiğini belirten Erdoğan, ödüle layık görülen
ikinci kurumun Kenan Yavuz Etnografya Müzesi
olduğunu anımsattı. Kenan Yavuz Etnografya
Müzesi’nin, Bayburt’un kültürünü en güzel
şekilde yansıtan özgün bir proje olduğunu aktaran
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Köyden kente
göç meselesini tüm veçheleriyle gözlerimizin
önüne seren müzemiz, bu vasfıyla geçmişten
günümüze bir köprü de kurmaktadır. Kenan
Yavuz kardeşimizin doğup büyüdüğü topraklara
vefasını gösteren bu güzel müzenin benzer hayat
hikayelerine sahip diğer girişimcilerimize, iş in-
sanlarımıza da örnek olmasını temenni ediyorum.
Gittim, gezdim, gördüm. Kendisiyle de dertleştim.
Gerçekten Bayburt’umuzda Bayburt, Bayburt
olalı böyle bir eser görmemişti.” Erdoğan, milli
kültüre ve Bayburt yöresinin kalkınmasına kat-
kılarından dolayı Etnografya Müzesi’nde emeği
olan herkesi tebrik etti. Ahilik Teşkilatı’nın, Sel-
çuklu’dan itibaren beşeri ve içtimai varlığın kilit
taşı olduğunu ve milletin birlik, beraberlik ve

kardeşliğinin de teminatı olduğunu söyleyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ahinin eli, kapısı,
sofrası açık, gözü, beli ve dili kapalı olmalı’ diyen
Ahi Evran’ın düsturları bizlere rehberlik etmeyi
sürdürüyor. Hırsın, tamahın, haksız rekabetin
ve vahşi kapitalizmin ekonomik hayatı esir aldığı
günümüzde Ahilik kültürümüzün önemi çok
daha iyi anlaşılıyor.” dedi. Üçüncü ödül sahibi
olan Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı’nın
bu anlayışla 39 yıldır Ahilik geleneğini ihya
etmeye, yaşatmaya ve tüm yönleriyle bugünlere
taşımaya çalıştığını anımsatan Erdoğan, geniş
bir yelpazede yürüttüğü faaliyetlerle kültür ha-
zinesini zenginleştiren Ahi Kültürünü Araştırma
ve Eğitim Vakfı’nı yürekten tebrik ettiğini söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 Özel Ödüllerinin
takdim edilen 3 kuruma, ülke ve millet adına
şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
ile jüri üyelerine Anadolu’nun farklı köşelerinde
filizlenen kültür varlıklarına sahip çıktıkları için
ayrıca teşekkür etti. Kültür ve sanatın, milletleri
ayakta tutan taşıyıcı sütunların başında geldiğini
hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kay-
detti: “Bir toplum, kültür ve sanat alanındaki
derinliği, zenginliği ve birikimi kadar güçlüdür,
bakidir, maruz kaldığı saldırılar karşısında di-
rençlidir. Savunmada, ekonomide, askeriyede,
diplomaside ve diğer alanlarda elde edilen kaza-
nımların kalıcılığı da yine kültür ve sanata bağlıdır.
Kültür ve sanat hayatı yeterince gelişmemiş top-
lumlar askeri ve ekonomik bakımdan ileride
olsalar bile adeta bir saman alevi gibi kısa sürede
sönüp gitmişlerdir. Zengin bir kültüre, özgün ve
derinlikli bir sanat anlayışına, topluma yön ve
cesaret verecek sanatçılara, münevverlere, gönül
insanlarına sahip olan milletler ise ne yaşarlarsa
yaşasınlar yeniden ayağa kalkmayı, küllerinden
yeniden doğmayı hep başarmışlardır. İnsanlık
tarihine baktığımızda bunun sayısız örnekleriyle

karşılaşıyoruz. Bileklerinin gücüyle bir dönem
milyonlarca kilometre kareye hükmetmiş ko-
mutanları bugün kimse hatırlamıyor. Yıkılmaz
denilen nice imparatorluğun, devletin, krallığın
yerinde bugün yeller esiyor. Sadece isimleri du-
yulunca bile yüreklere korku salan nice ordunun
bugün esamesi dahi okunmuyor. Fakat insanlığın
ortak hazinesine katkı vermiş, kültürde, ilimde,
sanatta çığır açmış, kendi özgün kimliklerini
inşa etmiş, özgüveni ve benlik bilinci yüksek
toplumlar halen dimdik ayaktadır. Tarih boyunca
yaşadıkları onca sıkıntıya, işgale, ekonomik ve
sosyal buhranlara rağmen bu milletler varlıklarını
devam ettirmektedir.”

“YAKLAŞIK BİN YILLIK KÖKLÜ 
BİR BİRİKİME SAHİBİZ”
Türk milletinin de asırlardır ayakta kalabil-

mesinin temel sebebinin kültürel derinliği oldu-
ğunu vurgulayan Erdoğan, “Sadece yaşadığımız
coğrafyada çeyrek bin yıla yakını Selçuklu, 600
yılı aşkını Osmanlı ve bir asrı Cumhuriyet olmak
üzere yaklaşık bin yıllık köklü bir birikime sahibiz.
Kültür havzamızın sınırları, Afrika’nın kuzeyinden
Orta Asya’ya, Avrupa’dan Orta Doğu’nun en
ücra köşelerine kadar uzanıyor.” diye konuştu.
Onlarca medeniyete beşiklik yapan Anadolu top-
raklarının, kültürel mirasıyla dünyada eşi benzeri
olmayan bir hazine sunduğunu söyleyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Hatay’dan Mardin’e, İs-
tanbul’dan Diyarbakır’a asırlardır farklı kimliklere
ve inançlara ev sahipliği yapmış, hoşgörü timsali
şehirlerimiz bulunuyor. Hangi ilimize, ilçemize
gitsek, insanı hayran bırakan, insanlık tarihine
ışık tutan bir eserle muhakkak karşılaşıyoruz.
Ülke ve millet olarak işte böyle muhteşem bir
tarih, kültür ve medeniyet mirası üzerinde otu-
ruyoruz. Maziden atiye kurduğumuz en sağlam
köprü olan bu kadim birikimi koruduğumuz
sürece Allah’ın izniyle bizi kimse yolumuzdan
alıkoyamaz.” ifadesini kullandı. (AA)

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan,
“Uzun yıllar boyunca
kültür sanat camiamızı
esir alan, Türkiye’nin
zengin kültür iklimini
tek tipleştiren mahalle
baskısını
reddediyoruz.” dedi.

“Zengin kültürü tek tipleştiren
mahalle baskısını reddediyoruz”

“Hakim ve savcı, tarafsızlığını kapıların
arkasına saklanarak temin edemez”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İncek’teki CTE
Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Adalet
Akademisi 27. Dönem Adli Yargı Hakim ve Savcı
Adayları Eğitim Töreni’nin açılışına katıldı. Hakim
ve savcı adaylarına hitap eden Bozdağ, hakim ve
savcı adaylarının birçok sınavı başarıyla geçerek bu
noktaya geldiğini söyledi. Adayların, alacakları her
kararda, atacakları her adımda adalet kaygısı, adil
karar verme hassasiyetinin birinci esasları olması
gerektiğini belirten Bozdağ, hakimlerin görevlerinde
bağımsız olduklarını, kararlarını Anayasa’ya, kanuna
ve hukuka bağlı vicdan ile vereceklerini vurguladı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Eğer siz Anayasa,
yasalar ve hukuka bağlı olursanız rüzgar, kasırga,
fırtına, kamuoyu baskısı, mahalle baskısı, ideoloji

ve başka hesaplar, ön yargılar sizi vicdansızlığa
sevk edemez.” diye konuştu. Genç hakim ve savcı
adaylarının vicdanlarının Anayasa’ya, yasalara, hu-
kuka bağlı olması gerektiğini ifade eden Bozdağ,
“Yoksa FETÖ, PKK gibi terör örgütleriyle irtibatlı,
iltisaklı, vicdanlardan hak da adalet de beklenemez.
Ön yargıya bağlı vicdandan hak da adalet de bekle-
nemez. Mahalle baskısının karşısında rüzgarın
karşısındaki yaprak gibi savruluyorsanız sizin vic-
danınızdan adalet çıkmaz.” değerlendirmesini yaptı.
Hakim ve savcı adaylarını sosyal medya baskısına
karşı da uyaran Bakan Bozdağ, hukuk adamının
dosya ve delillerle bağlı olduğunu vurguladı. Türkiye’de
siyasi taraftarlığa göre sosyal medyadan linçler, sal-
dırılar yapıldığını belirten Bozdağ, şöyle devam
etti: “Hakim ve savcı bundan etkilenebiliyor. Halbuki
sen dosyana bakacaksın, sosyal medyada iftira
kampanyası açanlara, siyasi taraftarlığa göre linç
yapanlara, mahalle baskısıyla sizi etkilemek isteyenlere
değil. Anayasa, yasa, hukuk ve dosya, bizim baka-
cağımız şey bunlar. Ama sosyal medyaya baktığımızda
çok net söylüyorum, artık sizin yerinize yargıç,
yalancı, iftiracı, binlerce trol olur. Sizin yerinize
yargıç, sadece siyasi taraftarlığa göre onu bunu yıp-
ratmak isteyen, yayın yapan çevreler oluyor. Sizin
yerinize yargıç, dosyadan bihaber, delilden bihaber,
olaydan bihaber kimseler oluyor. O zaman siz
kuklaya dönersiniz. Buradan bir kez daha genç ar-
kadaşlarıma sesleniyorum; mahalle baskısına,
trollere, sosyal medyaya bakarsanız, oraya göre ha-
reket ederseniz, başarılı bir hakim ve savcı olma
imkanını kaçırırsınız. İşte daha dün gördünüz. Sırf
siyasi taraftarlığa göre ‘karne hediyesi et aldı’ denildi.

Türkiye ayağa kalktı. Ama bir gün sonra haberin
kurgu olduğu, yalan olduğu ortaya çıktı. Siz şimdi
buna itibar ederseniz kendinizi o kurguyu yapanlara
kullandırmış olacaksınız. Sosyal medya, yazılı ve
görsel medyadaki bilgilerin doğruluğu teyit edilmeden
kim yazarsa yazsın lütfen itibar etmeyin.”

“KAPILAR HALKA KAPANAMAZ”
Hakimin taktir hakkının tartışılamayacağını,

fakat bu hakkın keyfi kullanılmaması gerektiğini
söyleyen Bozdağ, hiçbir hukukçunun yasadaki açık
hükme karşı “Benim takdir hakkım bu.” diyeme-
yeceğini söyledi. Bozdağ, “Takdir hakkı, keyfilik
hakkı hiç değildir. Eğer Anayasa, hukuk, kanun ve
dosyadaki delil durumunu bir tarafa koyup ‘benim
takdir hakkım bu’ diyorsan, o zaman taşıdığın cüb-
beye, oturduğun kürsüye en büyük ihaneti yapı-
yorsun. Kanunsuz takdir hakkı olmaz. Takdir hakkı
hiç kimsenin, hiçbir hakim veya savcının keyfilik
hakkı asla değildir.” değerlendirmesini yaptı. Bozdağ,

hakim ve savcı adaylarından, iddianame, karar ve
gerekçelerini kaleme alırken herkesin anlayabileceği
güzel bir Türkçe kullanmalarını da istedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hakim ve savcıların
kapılarının halka daima açık olması gerektiğini be-
lirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hakim ve savcı,
tarafsızlığını, bağımsızlığını, kapıları kapatarak,
kapıların arkasına saklanarak, vatandaşla, avukatla
görüşmeyerek temin edemez. Bu çok büyük bir
yanılgı. ‘Efendim bana halel gelir’. Kapının arkasına
saklanıp taraflı karar verdiğinde sana halel gelmeyecek
de milletle görüşüp adil ve tarafsız karar verdiğinde
mi halel gelecek? Tarafsızlık ve bağımsızlık, sizin
verdiğiniz kararla alakalı bir şeydir. İnsanlarla gö-
rüşmek, avukatın meramı varsa dinlemek, herhangi
bir vatandaşımız gözünüzün içine bakarak derdini
anlatmak istiyorsa buyur edip onu dinlemek sizi
yüceltir. Ne tarafsızlığınıza ne bağımsızlığınıza ne
de adaletinize halel getirir. Tarafsızlığı sağlayan
yegane iş sizin verdiğiniz hükümdür. Şekli birtakım
konular üzerinden adaleti örselemeye kimsenin
hakkı yoktur, olmamalıdır. Önümüzdeki süreçte
teftiş yoluyla bunları denetleyeceğiz ve bu işin
üzerinde hassasiyetle duracağız. Millete kapısını
kapatan, ‘ben böyle tarafsızım, bağımsızım’ diye
kendini avutanlarla bizim işimiz olmaz. Kapılar
halka kapanamaz, vatandaşa kapanamaz, avukatlara
kapanamaz, kimseye kapanamaz. Yargı kapısını
kimseye kapatamaz. Orada oturmak, kapıyı kapatma
hakkını kimseye vermez. Teftiş bundan sonraki
süreçte kapısını vatandaşa kapatanlarla ilgili de
denetim süresinde gerekeni yapacaktır.”

(AA)

Adalet Bakanı Bekir
Bozdağ, “Hakim ve
savcı, tarafsızlığını,
bağımsızlığını, kapıları
kapatarak, kapıların
arkasına saklanarak,
vatandaşla, avukatla
görüşmeyerek temin
edemez. Millete kapısını
kapatanlarla bizim
işimiz olmaz.” dedi.

AYM, HDP’nin
başvurusunu
bugün görüşecek

Anayasa Mahkemesi
(AYM), Halkların Demokratik
Partisi’nin (HDP) kapatılması
istemli davada, partinin “ka-
patma davasının seçim son-
rasına bırakılması” başvuru-
sunu bugün karara bağlaya-
cak.

HDP’nin kapatılması is-
temli davada, Eş Genel Baş-
kanı Mithat Sancar, partile-
riyle ilgili kapatma davasının,
2023 Cumhurbaşkanı ve Mil-
letvekili Genel Seçimi sonra-
sına bırakılması için AYM’ye
başvurduklarını açıklamıştı.
Anayasa Mahkemesinde baş-
vuruyla ilgili görevlendirilen
raportör çalışmasını sürdü-
rüyor. Yüksek Mahkemede
görülen bir kapatma dava-
sında ilk kez yapılan başvu-
ruyla ilişkin raportör rapo-
runun tamamlamasının ar-
dından üyelerin, başvuruyu
bugün ele alması bekleniyor.
Ceza davası prosedürü izlenen
kapatma davası sürecinde,
Yüksek Mahkeme, Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığının
talebi üzerine, partinin Ha-
zine yardımı bulunan hesap-
larına 5 Ocak’ta bloke konul-
masına hükmetmiş ve partiye
buna ilişkin savunma yapması
için bir aylık süre vermişti.
Partinin buna ilişkin cevabı-
nın ardından Hazine yardım-
larına bloke konulmasına iliş-
kin karar, AYM Genel Kurulu
tarafından tekrar ele alınacak.
Heyet, gelecek cevabın ardın-
dan kararın kaldırılmasına
veya tedbir hükmünün deva-
mına karar verebilecek.

KAPATMA DAVASINDA 
SÜREÇ NASIL 
İŞLEYECEK?
Kapatma davasıyla ilgili

süreçte, Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcısı Bekir Şahin, sözlü
açıklamasını 10 Ocak 2023’te
yaptı. HDP yetkililerinin, be-
lirlenecek bir günde sözlü sa-
vunmasının ardından davaya
ilişkin bilgi ve belgeleri top-
layacak Anayasa Mahkemesi
raportörü, esas hakkındaki
raporunu hazırlayacak. Ra-
porun, Yüksek Mahkeme üye-
lerine dağıtılması sonrası
mahkeme başkanı toplantı
için gün belirleyecek, üyeler
belirlenen günde bir araya
gelerek, kapatma istemini
esastan görüşmeye başlaya-
cak.

(AA)

AK Parti’de 4 il
başkanlığına atama

AK Parti’de Antalya, Aydın,
Burdur ve Düzce il başkanlıklarına
atama yapıldı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı
sosyal medya hesabından yapılan
açıklamada, Cumhurbaşkanı ve
AK Parti Genel Başkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın tensibiyle An-
talya İl Başkanlığına Ali Çetin,
Aydın İl Başkanlığına Gökhan Ök-
ten, Burdur İl Başkanlığına Mus-
tafa Özboyacı ve Düzce İl Baş-
kanlığına Hasan Şengüloğlu’nun
atandığı bildirildi. Paylaşımda söz
konusu illerde görev yapan eski
il başkanlarına bugüne kadar gös-
terdikleri özverili çalışma ve gay-
retlerinden dolayı teşekkür edi-
lerek, yeni görevlendirilen il baş-
kanlarına da başarılar dilendi.

(AA)
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İletişim Başkanı Altun,
Elon Musk’a seslenerek,
“Geçtiğimiz dönemlerde
Twitter üzerinden
Türkiye siyasal hayatına
ne tür müdahaleler
yapıldığını açıklayın.
Cumhurbaşkanı’mıza,
bizlere ne tür gizli
sansürlerin
uygulandığını ifşa 
edin.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fah-
rettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanlığınca Başkanlığın konferans salo-
nunda düzenlenen “Yapay Zeka Çağında
Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri”
panelinin açılışında konuştu. Altun, Cum-
hurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Baş-
kanlığın konferans salonunda düzenlenen
“Yapay Zeka Çağında Dezenformasyonla
Mücadele Yöntemleri” panelinin açılışında
konuştu. Dezenformasyon kavramının son
yıllarda Türkiye’de çok sık kullanıldığını be-
lirten Altun, Türkiye’nin dezenformasyona
uluslararası alanda en fazla maruz kalan
ülkelerden biri olması ve bu tehdide karşı
son dönemde yürütülen güçlü mücadele
nedeniyle bu kavramın sıklıkla kullanıldığını
ifade etti. Altun, dezenformasyonun bugün
tüm insanlığı tehdit eden bir virüse dön-
üştüğüne işaret ederek dezenformasyonun,
her şeyden önce temelinde doğru ve temiz
iletişim olması gereken toplumsal varoluş
için bir tehlike oluşturduğunu dile getirdi.
Yalan haberin, sadece bugünün meselesi
olmadığına dikkati çeken Altun, modern
medyanın kurumsallaşmasıyla birlikte in-
sanlığın yalan haber sorunuyla karşı karşıya
kaldığını bildirdi.

Altun, siyasi tarih ve iletişim tarihinin
iktidar mücadelesi için yalan habere başvuran
medya organlarıyla dolu olduğunu ifade
ederek, analog dönemde yani konvansiyonel
medyanın hakim olduğu zamanlarda yalan
haberin bir meslek günahı, bir istisna,
kötücül amaçlar için kullanılan bir araç ol-
duğunu kaydetti. Medya kuruluşlarının,
dijital medya öncesinde yalan haberi farklı
kontrol mekanizmaları ve kendi öz itibar
kaygısı dolayısıyla engellemeye çalıştığına
işaret eden Altun, şu ifadeleri kullandı:
“Medyanın kendi dinamikleri içerisinde sı-
kıntılı süreçler yaşansa da geçmişte yalan
habere dayalı manipülasyon haberciliğinin
mesleki itibar ve kariyer açısından olumsuz
karşılıkları olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki,
yeni medyayla birlikte durum değişti, medya
meslek ilkeleri, öz itibar kaygıları kurumsal
karşılıklarını yitirdi. Bugün, yalan haberin
sıradanlaştığı bir medya düzeni, ekosiste-
minin içindeyiz. Dezenformasyon bu dö-
nemin başat kavramı hatta başat değerine
dönüşmüştür. Enformasyon için değil, de-
zenformasyon için savaşılan bir dönemi
tecrübe ediyoruz.”

Bugünün medya düzeniyle ilgili değer-
lendirmelerde bulunan Altun, şunları kay-
detti: “Çoğu kişinin kendisini rahatlıkla ha-
berci, içerik üreticisi olarak gördüğü ortamda
tam anlamıyla bir kaos ve anomi yaşandığını
görüyoruz. Gazetecilik faaliyetinin gerçeğe
ayna tutmak için değil, daha çok sansasyon,
daha çok reyting, daha çok popülerlik ka-

zanmak için yapılabildiğini görüyoruz. Hal
böyle olunca da dezenformasyon, toplumsal
hayatta en fazla dikkat edilmesi ve sorun-
sallaştırılması gereken ana unsurlardan biri
haline geliyor. İşte son birkaç gündür örneğin
sözde bir muhabirin, masum bir çocuğa
dikte ettirdiği bir ifade üzerinden kurgulanan
yalana, çarpıtmaya hep birlikte şahitlik
ettik. Bu yalana sarılarak siyasi rant devşirme
çabalarını gördük ne yazık ki. Bu olay, ideo-
lojik ve siyasi saplantıları uğruna yalana ve
dezenformasyona sarılanların demokrasimiz
ve toplumsal huzurumuz açısından ne denli
büyük bir tehdit oluşturduğunu gözler
önüne sermiştir. Yaşanan son hadise, her
türlü dezenformasyon faaliyetiyle müca-
delenin toplumumuz için ne denli önemli
olduğunu göstermiştir.” Medya için utanç
verici bu tür hadiselerin bir daha yaşanma-
ması amacıyla gerekli çabayı hep birlikte
sergileme çağrısında bulunan Altun, “Ben
kasten yanıltıcı ve toplumu kışkırtıcı bu
dezenformasyona karşı gerçeği ortaya çıkaran
herkese, bütün basın mensuplarımıza te-
şekkür ediyorum. Bu olayın arka planını
aydınlatmaya yönelik çaba sarfeden mesai
arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.” dedi.

“SOSYAL MEDYA MECRALARI, 
KÜRESEL ADALETSİZLİĞİ 
DERİNLEŞTİRDİ”
Sosyal medya mecraları ilk gündeme

geldiğinde küresel toplumun, demokratik
bir iletişim ortamı kazandığını düşündüğünü
ifade eden Altun, ancak sonucun hiç de
öyle olmadığını söyledi. Altun, “Sosyal
medya mecraları, küresel alanda antide-
mokratik eğilimleri güçlendirdi, küresel
adaletsizliği derinleştirdi, bu küresel ada-
letsizliğin arka planında yer alan Batılı sö-
mürge düzenini ve Batıcı bağımlılık sistemini
pekiştirdi, buna hizmet etti. Bu süreç,
küresel alanda müzakereye, karşılıklı etki-
leşime dayalı bir açık iletişim ortamı inşa
etmekten çok, bir kaosa neden oldu.” diye
konuştu. Sosyal medyadaki kaosun en
önemli müsebbiplerinden birinin, kimliksiz
aktörlerin ortaya koydukları performanslar
olduğunu dile getiren Altun, bu ortamın,
yalanın sıradanlaştığı bir ekosistemi bera-
berinde getirdiğini bildirdi. Bireysel tercih-
lerden meydana gelen bir sorun olmadığını
kaydeden Altun, bir endüstri ve bu endüs-
trinin arkasında bile isteye, sistematik
şekilde hareket eden aktörler olduğunu
ifade etti. Bugün bu endüstri ve bu endüstriyi
yöneten aktörlerin, dezenformasyonu ulusal

politikalara ve uluslararası ilişkiler alanına
hükmetmek üzere hareket ederken görül-
düğünü bildiren Altun, bunların dezenfor-
masyon süreçlerini daha etkili, hızlı ve kalıcı
hale getirecek teknolojik yatırımlar yaptığını,
farklı yapay zeka süreçlerini devreye sokarak,
algoritmalar kullanarak etkinliklerini ar-
tırmaya çalıştıklarını anlattı. “Karşımızda
sosyal medya şirketlerinin yönettiği bir al-
goritma diktatörlüğü ve onların oluşturduğu
alanda filizlenen bir dijital faşizm vardır.”
diyen Altun, bu ortamda bireylerin, daha
çok yalan eşliğinde kendi gettolarına hap-
sedildiğini, kapatıldıkları yankı odalarında
gerçeğin, hakikatin sesini duymalarının en-
gellendiğini ifade etti.

“DOĞRU HABER ALMA 
HAKKINDAN MAHRUM BİREYİN 
FİKİR HÜRRİYETİNDEN 
BAHSEDİLEMEZ”
Söz konusu tabloyu değerlendiren Altun,

şöyle devam etti: “İstenen mesajların ön
plana çıkarıldığını, istenmeyen mesajların
geri plana itildiğini görüyoruz. Böyle bir
ortamda gerçek manada ne ifade hürriye-
tinden, ne fikir özgürlüğünden ne de insan
haklarından söz edilebilir. Zira, bütün bun-
ların merkezinde bireyin doğru haber alma
hakkı vardır. Doğru haber alma hakkından
mahrum bırakılmış bir bireyin fikir hürri-
yetinden bahsedilemez. Peki, bu kurum ve
kuruluşların, sosyal medya mecralarının
amacı nedir? Siyasi karar süreçlerine etki
etmek ve tüketim alışkanlıklarımızı şekil-
lendirmek. Bu iki alanda da farkındalık
sahibi olmamız son derece hayati bir un-
surdur. Bu iki alanda farkındalık sahibi ol-
mamız bu büyük şirketlerin insanları köle-
leştirmeye dönük girişimlerine karşı koymak
için mutlak surette bizim direnmemiz ge-
rektiğini ortaya koyan bir gerçektir. Küresel
alanda iktidarlarını korumak için rekabet
eden ve aynı zamanda soğuk savaştan bu
yana dünyanın önemli bir bölümünü fiziksel
ve zihinsel olarak işgal eden kötücül güçlerin
son ve belki de en yıkıcı silahı, dezenfor-
masyondur, sistematik dezenformasyon
siyasetidir.” Türkiye gibi etki gücü yüksek,
aynı zamanda küresel güçlere teslim olmadan
kendi ad ve hesabına hareket eden ülkelere
yönelik siyasi ve kültürel operasyonlarda
sosyal medya mecralarının nasıl kullanıldı-
ğına herkesin şahit olduğunu belirten Altun,
yeni Twitter yönetiminin, eski Twitter yö-
netimine ilişkin yaptığı ifşaatlarla, sosyal
medya ağlarının nasıl manipülasyon ve de-

zenformasyon aracı olarak kullanıldığının
açık ve net şekilde görüldüğünü aktardı.

Bu program vesilesiyle, yeni Twitter yö-
netimine ve Elon Musk’a seslenen Altun,
şu ifadeleri kullandı: “Lütfen geçtiğimiz dö-
nemlerde Twitter üzerinden Türkiye siyasal
hayatına ne tür müdahaleler yapıldığını
açıklayın. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın, biz-
lerin sosyal medya hesaplarına ne tür gizli
sansürlerin uygulandığını ifşa edin. Türkiye
karşıtlarına, terör örgütlerine sistematik
şekilde sağlanan propaganda imkanlarının
neler olduğunu ve bunların arkasındaki
sistematiğin ne olduğunu açıklayın. Açıklayın
ki, tüm dünya kamuoyu yeni sömürgeciliğin
kullandığı melez yöntemleri açık ve net şe-
kilde görsün. Açıklayın ki, yeniden sosyal
medya mecralarına güvenebilelim, onların
birer iletişim platformu olduğuna inanabi-
lelim.” Türkiye olarak, dezenformasyonla
mücadelenin ne denli önemli ve stratejik
bir konu olduğunu çok iyi bildiklerini ifade
eden Altun, Türkiye’nin bugün uluslararası
alanda dezenformasyona en fazla maruz
kalan ülke konumunda bulunduğunu bil-
dirdi. Bu gerekçeyle Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın, devletin dezenformas-
yonla etkili bir şekilde mücadele edebilmesini
temin etmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanlığını kurduğunu ve kendi-
lerini vazifelendirdiğini anlatan Altun, “De-
zenformasyonla Mücadele Merkezimiz,
Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire
Başkanlığımız başta olmak üzere ilgili bi-
rimlerimiz, bu mücadeleyi sistematik bir
şekilde yürütüyor. Yine devletimizin bütün
kurum ve kuruluşları, dezenformasyonla
mücadele noktasında etkin bir bilinçle proje
ve faaliyetler ortaya koyuyorlar. Hedefimiz,
uluslararası alanda da modellenebilecek
etkin bir dezenformasyonla mücadele kap-
asitesi geliştirmektir.” dedi. Altun, bugün
algoritmalar, yapay zeka ve benzeri yazılım
ve uygulamaların dezenformasyon yaymak
için araçsallaştırıldığını ancak kendilerinin
ise her mecrada dezenformasyona karşı
hakikatin alanını genişletmeye çalıştıklarını
söyledi. Bugün düzenlenen sempozyumda
yapay zeka uygulamalarının, internet tabanlı
yazılımların, sosyal medyadaki farklı sü-
reçlerin, açık kaynak istihbaratı denilen
OSINT yönteminin, dezenformasyonla mü-
cadelede nasıl kullanılabileceğinin müzakere
edileceğini belirten Altun, insanlık olarak,
el birliğiyle dezenformasyona karşı mücadele
edilmesi gerektiğini vurguladı.

(AA)

Altun’dan Elon Musk’a çağrı Şahin, RTÜK
Başkanlığına
yeniden seçildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
(RTÜK) Başkanlığına Ebubekir Şa-
hin yeniden seçildi.

RTÜK’ten yapılan açıklamaya
göre, Üst Kurul, Başkanlık seçimi
gündemiyle toplandı. Toplantıda,
RTÜK Başkanı Şahin’in 2 yıllık gö-
rev süresinin dolması sebebiyle
Başkanlık ve Başkan Vekilliği seçimi
yapıldı. Oylama sonucu, RTÜK
Başkanı üçüncü kez Ebubekir Şahin
oldu. Başkanın görevde bulunduğu
süreyle sınırlı Başkan Vekilliği için
gerçekleştirilen oylamada da Orhan
Karadaş yeniden seçildi. Başkanlık
seçiminin ardından değerlendir-
melerini paylaşan Şahin, alana yö-
nelik ortaya konulan etkinliklerle
yayıncılık alanına rehber olduklarını
belirtti. İletişim alanındaki pay-
daşları ve meslek örgütleriyle yü-
rütülen sıkı ilişkilerle pek çok so-
runlu konuya neşter attıklarını ifa-
de eden Şahin, “Üst Kurulumuz,
yayıncılık alanında milli güvenlikten
taviz vermeyerek çocuk, kadın,
yaşlı ve engellilere pozitif ayrımcılık
yapmaya devam etti. Milli ve man-
evi değerlerimizi koruma görevini
kesintisiz sürdürüyoruz.” değer-
lendirmesinde bulundu. Şahin, yeni
dönemde de önemli etkinlikleri
sürdüreceklerini, ilk olarak martta
3. Uluslararası Medya ve İslamofobi
Sempozyumu’nu düzenleyecekle-
rini bildirdi. (AA)

Sinan Ateş cinayetinde
3 gözaltı daha

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür
Vakfı Eski Başkanı ve Hacettepe
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Sinan Ateş cinayeti soruştur-
ması kapsamında 3 kişi daha göz-
altına alındı. Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığınca yürütülen soruş-
turmada, şüpheliler T.D, E.Y. ve
S.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekip-
leri, başsavcılığın talimatı üzerine
şüphelileri gözaltına aldı. Şüphe-
lilerin ifade ve işlemlerinin emni-
yette sürdüğü öğrenildi. Sinan Ateş,
arkadaşı Selman Bozkurt ile 30
Aralık 2022’de Çankaya ilçesi Kı-
zılırmak Mahallesi’nde bir binadan
çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin
silahlı saldırısına uğramıştı. Saldı-
rıda Bozkurt omzundan yaralanır-
ken, Ateş kaldırıldığı hastanede
vefat etmişti. Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığınca başlatılan soruş-
turmada 15 şüpheli tutuklanmış,
4 şüpheli hakkında ise adli kontrol
tedbiri uygulanmıştı.

(AA)

İstanbul’da FETÖ’ye
operasyon: 10 gözaltı

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne
(FETÖ) yönelik operasyonda 10 şüpheli
gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı
terör örgütü FETÖ/PDY’nin faaliyetlerinin
deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, daha önceki dönemlerde gözaltına
alınan ve itirafçı olan kişilerin beyanları
doğrultusunda yaptıkları çalışmanın ar-
dından 11 şüpheliyi tespit etti. Belirlenen
adreslere eş zamanlı düzenlenen operas-
yonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 1
zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar
sürüyor. Öte yandan aralarında aktif kamu
personeli ile farklı meslek gruplarında
çalışan şüphelilerin örgüt, emniyet, askeri
yapılanma ve bölge yapılanmaları içerisinde
sorumlu düzeyde görev aldıkları, himmet
verdikleri belirlendi. Şüphelilerin, örgüt
bankasında artıran hesaplarının bulunduğu,
örgütle iltisaklı şirketlerde SGK kayıtlarının
olduğu ve örgütsel iletişim modeline uygun
ankesörlü hatlar üzerinden iletişim kayıt-
larının bulunduğu tespit edildi. (AA)

MEB’den akran zorbalığı için yeni yol haritası

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer,
çalıştayın sonuç raporunda, “okulların
akran zorbalığı risk durumlarının
tespit edilerek, önleme ve müdahale
çalışmaları planlaması yapılması” ko-
nusunda bir önerinin yer aldığını ak-

tararak, şöyle konuştu: “Her okulda
bir rehber öğretmen olacak şekilde
yeni öğretmen atamalarını planlıyo-
ruz. Halihazırda okullarımızda 40
bin dolayında rehber öğretmenimiz
ve psikolojik danışmanımız görev ya-
pıyor. Çalıştay raporumuzda, bu öğ-
retmenlerimizin sosyal duygusal be-

ceriler konularında mesleki yeterli-
liklerinin artırılması amacıyla prog-
ram başlatılması tavsiyesi var. Bu ko-
nuda da çalışma başlattık. Ayrıca
‘Zorlayıcı Yaşam Olaylarında Psikoe-
ğitim Projesi’ kapsamında hazırlanan
okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ka-
demelerine özgü içeriklerimizi yay-

gınlaştırıyoruz. Akademisyenlerin,
gelişimsel önleyici ile iyileştirici reh-
berlik ve psikolojik danışma hizmet-
lerinin okul kademelerinde etkili uy-
gulanabilmesi amacıyla tüm kade-
melerde rehberlik ders saatine ihtiyaç
duyulduğu yönünde rapor verdiğini
belirten Özer, bu konuyu gündemle-
rine aldıklarını ve yapılabilecekleri
tartıştıklarını dile getirdi. Özer, lise-
lerde akran zorbalığının disiplin suç-
ları arasına alındığını anımsatarak,
“Okullarda zorbalık ve şiddet olayla-
rının önlenmesine yönelik mevzuatta
yapılabilecek diğer düzenlemeleri de
masaya yatırdık. Çalıştayın sonuç ra-
poruna göre yeni planlamalarımızı
hayata geçireceğiz. Tüm bu konular
netleştiğinde kamuoyuna açıklaya-
cağız. Amacımız, güvenli okun iklimini
güçlendirerek eğitim sistemimizi çok
daha sağlıklı noktalara getirebilmek.
Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz.”
sözlerine yer verdi.

(AA)

Milli Eğitim Bakanı
Mahmut Özer, akran
zorbalığına karşı
farkındalığın artırılması
için öğrencileri,
öğretmenleri ve aileleri
sürekli
destekleyeceklerini, Aile
Okulu Projesi’ndeki
programları
güçlendireceklerini
açıkladı.
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KENT REHBERi
n Polis İmdat
n Jandarma İmdat
n Yangın İhbar
n Orman yangını ihbar
n Acil Servis
n Bilinmeyen Numaralar
n Zabıta

112
112
112
112
112    
11811
444 1 600

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

270 50 00
270 55 72

POLİS

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

261 57 07
261 57 08

GARNİZON

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

185
186
187
121
4440375

ALO ARIZA

n İDO Danışma
n Şehirlerarası Otobüs Terminali 
n THY

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

ULAŞIM

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

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

SAĞLIK

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

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

KÜLTÜR MERKEZLERİ
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Mustafa Işık, stajyerlerin
misafiri oldu

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık,
“Staj Seni Çağırıyor Projesi” ile, Kayra Ye-
mek Firması’nda staj yapan öğrencileri
ziyaret etti.

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer
Merkezi’nin “Bir Sonraki Durak İstihdam”
mottosuyla başlattığı Staj Seni Çağırıyor
Projesi ile , gençlerin eğitimini aldıkları
meslek alanındaki sektörlerde faaliyet
gösteren firmalarda staj yaparak tecrübe
kazanmaları sağlanıyor. Gençlerin gelişimi
ve istihdamlarının sağlanması yönünde
dikkate değer proje ve hizmetler gerçek-
leştirdiklerini vurgulayan Gürsu Belediye
Başkanı Mustafa Işık, “Yaklaşık bir yıl
önce, gençlerimizle, öğretmenlerimizle
birlikte fabrika fabrika gezerek, gençleri-
mizin yetenekleri doğrultusunda istedikleri
alanda staj yapacakları bölümlere yerleş-
melerini sağladık. Bugün de o gençleri-
mizin, nerelerde çalıştıklarını, hangi işleri
yaptıklarını, onlar yaptıkları işlerden mem-
nunlar mı, onları çalıştıran iş yeri sahipleri
stajyer çocuklarımızdan memnun mu
görmek için ziyaretlerine geldik. Belirli
yaştan sonra kalifiye eleman yetiştirmek
gerçekten çok zor oluyor. Ağaç yaş iken
eğilir mantığıyla, çocuklarımız sanatı,
mesleği öğrenecekleri alanlarda, hem staj-
larını yapıyor, hem işini öğreniyor, hem
de okulunu bitiriyor. Bunlar toparlandı-
ğında da bütünde bizim istediğimiz sonuç
çıkıyor. Bugün Kayra Yemek’te de bunu
gördük. Çok memnunuz. Özellikle firma
sahiplerimizin memnuniyetini görmek
bizleri mutlu ediyor. Bu yolda desteklerini
esirgemeyen firmalarımız ve emeği olan
herkesi tebrik ediyorum” dedi. Staj Seni
Çağırıyor Projesi ile, mesleki eğitim alan
öğrencilere, okudukları meslek dallarında
faaliyette bulunan iş yerlerinde staj yapma
imkanı sunularak, iş hayatına hazırlan-
maları ve sonrasında da istihdamlarının
sağlanması yolunda önderlik ediliyor. Öğ-
rencilerle şirketler arasında köprü vazifesi
gören Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer
Merkezi’nin koordinasyonunda, İl Milli
Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, okullar
ve iş yerleri arasında oluşturulan sistemle
staj yapan öğrencilerin istihdamına katkı
sağlanıyor. Okul ve sanayi arasında köprü
oluşturularak, öğrencilerin teori ve pratiği
aynı anda öğrenerek yetkinleşmesi sağ-
lanıyor. Programın çok verimli olduğunu
vurgulayan Kayra Yemek CEO’su Tayfun
Kurdal, “Günümüzde deneyimli personel
bulmak çok zor. Bu vesileyle, inşallah
ileriye yetişecek genç arkadaşlarımızı is-
tihdam ettik. Bundan da çok mutlu olduk.
Gürsu Belediyesi’ne teşekkür ediyorum”
dedi. Kendilerine sunulan hizmetten
memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler,
sistem sayesinde mesleklerinde tecrübe
edinme imkanı, iş hayatına dair bir bakış
açısı ve tecrübe kazanarak gelecekleri için
kendilerinden daha emin olarak kararlar
verebilme gücü edindiklerini belirttiler.
Proje çerçevesinde, ortaokul mezunu
gençler, Mesleki Eğitim Merkezi’ne kayıt
yaptırılarak sıfır maliyet avantajı ile fir-
malara yönlendirilmekte. 181 farklı meslek
dalında uzmanlaşma fırsatı sunulan prog-
ram çerçevesinde gençlerin maaşı, asgari
ücretin en az yüzde 30’u ve sigortası
devlet tarafından karşılanmak koşuluyla
ödeniyor.

(İHA)

“Kaçak yapıyla mücadele
etmeye yetişemiyorum”

Başkan Erdem, 2023 tasarım yılı te-
masının açıklandığı basın toplantısında
gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
Çalı’dan Akçalar’a kadar verimli tarım
arazilerinde sera ruhsatı alınıp inşaat
yapıldığının hatırlatılması üzerine Başkan
Erdem şunları söyledi. “En büyük so-
runlardan bir tanesi bu. Valimizle bütün
belediye başkanlarıyla toplantı yaptı.
Tekrar bir farkındalık oluşturmak, tedbir

almak konusunda talimat da verdi. Bana
göre geç kalınan bir karar. Sadece ilçe
belediyelerinden beklememek lazım.
Orada yapılan binalar çok hızlı gerçek-
leşiyor. Bizim belediyelerin yetkisi ve
sorumluluğu şöyle, kaçak inşaat ihbarı
yapıldığı zaman yerinde zabıt tutuyoruz.
Zabıttan hemen sonra vatandaşı çağırı-
yoruz. Daha sonra encümene yazıyoruz.
Cezası ve yıkım kararı çıkıyor. Bu yıkım
kararının ardından emniyetten yıkımla
ilgili gün alıyoruz. Yıkımın olduğu nok-
taya gidiyoruz. 5 tane yıkacaksak, 3 ta-
nesini ancak yıkabiliyoruz. 2 tanesi yü-
rütmeyi durdurma kararı alıyor. Hani
hukuk bu konuyla ilgili hiçbir işlem yap-
mayacaktı. Gidiyoruz binalara bakmaya,
elektriğin olduğunu görüyoruz. Hani
kaçak inşaatlara elektrik verilmeyecekti.
O alanlar tarım alanı. Tarımla ilgili iş
yapmak için Tarım Müdürlüğü’nden izin
alıp proje çiziyorsunuz. Tarım müdür-
lükleri hiç bir şey yapmıyor. Bizi ilgilen-
dirmez diyor. Hükümetler gelip imar
barışı haberlerini çıkarıyorlar. Her yıl
bir imar barışı çıkıyor. 10 yerde yıkım
çalışmamız var. 5 tanesi yürütmeyi dur-
durma kararı alacak. Biraz da İdari Mah-
kemesi’ni sorgulayın. Bir tane kaçak bina
yapılmasına izin vermeyelim. Ben itiraf

ediyorum, ben bununla mücadele etmeye
yetişemiyorum. Bir tane kaçak yapı olsun
istemiyorum. Valimiz, Büyükşehir Be-
lediye Başkanımız, Tarım İl Müdürlü-
ğümüz, Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz
hep birlikte topyekün mücadele gerekiyor.
Tarımsal depolama izni alıp farklı amaç-
larla kullanılıyor. Ama bu durum bile
çok az. Nilüfer’in kaçak bina sorunu var.
Kaçak fabrika sorunu var. Uydu fotoğ-
raflarını alıyoruz, takip ediyoruz. Tespit
edilmemiş bir tane kaçak yapı yok. Yıkım
konusunda bir sürü engelle karşılaşıyo-
ruz” Kentsel dönüşüm konusunda Ni-
lüfer’in kirliliğe uğradığını ortada bir
facia bulunduğunu da ifade eden Başkan
Erdem, “Binaların bir kısmı 6 kat olurken,
diğerleri 12 kat olarak çirkinlikle devam
ediyor. Nilüfer yapısal ve planlama olarak
gelişen bir ilçe. Türkiye’de konut satışında
dördüncü sırada yer alıyor Nilüfer. Rantı
da yüksek olan bir bölge. İmar planları
açısından, nüfus artışındaki orana bak-
tığınızda Türkiye’de ilklerden birisi. çok
hızlı nüfus alan bir ilçe. Planlı olarak
büyümenin getirdiği bir gerçek. Bütün
alanları planladık. Dönüşüm hızlı gelişen
bir yapı stoğu içinde devam ediyor.
Sadece kent içerisinde bakmayacaksınız.
Yeni gelişen Hasanağa, Görükle, Kayapa,

Kızılcıklı gibi alanların da çok yoğun ya-
pılaşma içinde olduğunu görünce nilüfer
8-10 sene boyunca bu yapı ve gelişme,
nüfus artışı ile yüzyüze kalacak. “Planlı
ve yavaş büyümenin öngörülmesi gere-
kiyor” diye söyledik. Bunu ne kadar sağ-
layacağız. Rantın bu kadar büyük olduğu
bir yerde bunu sağlamak bizler açısından
zor. Elimizden geldiği kadar ekip arka-
daşlarımla; sıkıntılara girerek, öncelikle
çözümlere kavuşturarak vatandaşları-
mızın daha az sıkıntı çekmesini sağlı-
yoruz. Bu yılın temasını seçerken, kıyı
köşe her alanda yapılacak çalışmalarda
kentliyle beraber bir çalışma hedefliyoruz.
Bu anlamda işimiz zor olduğunu ben de
biliyorum. İnsani gelişmişlikte Türkiye’de
de ilk 10 arasındayız. Sorunlarımız da
büyük. Bir Kadıköy gibi bir ilçe değiliz.
Kadıköy’ün ne sanayisi, ne de çevresinde
gelişecek alanı var. Bir taraftan sanayi
ile büyüyen ve kirlenen, bir taraftan
kırsal alanları, konut alanları ile bütün-
leşen bir kent Nilüfer. Diğer kentlerle
farklı özelliklere sahip bir ilçeyiz. Bazı
sorunlar olabilir. Biz de bunları aşmak
için elimizden geldiğince devam ediyoruz”
diye konuştu.

(İHA)

Nilüfer Belediye Başkanı
Turgay Erdem, Türkiye’nin en
gelişmiş ilçelerinde yer alan
Nilüfer’de kaçak bina meselesi
olduğunu belirterek, “İtiraf
ediyorum, kaçak yapıyla
mücadele etmeye
yetişemiyorum. İmar Barışı
çok sekte vuruyor. Bunun
yanında yıkım kararı alıp
yıkmaya gittiğimiz 10
binadan 5 tanesi aynı gün
yürütmeyi durdurma kararı
alıyor” dedi.

Polis memurunu testereyle yaralayan
sanığa 5 yıl 6 ay hapis cezası

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruş-
maya, hakkında “kişiyi yerine getirdiği kamu
görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs”, “görevi
yaptırmamak için direnme” ve “kamu görevlisine
karşı görevinden dolayı hakaret” suçlarından dava
açılan tutuksuz sanık Recep Memiş (38) katılmadı,
avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Mah-
keme başkanı, istinaf tarafından bozulma gerek-

çelerinden gösterilen, olayda kullanılan testerenin
incelenmek üzere Emanet Memurluğundan ge-
tirildiğini ifade etti. İnceleme sonucunda testerenin,
vücutta uygun bir yere vurulduğunda öldürmeye
elverişli olduğunun görüldüğü bildirildi. Cumhuriyet
savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrarladı.
Sanık avukatı, müvekkilinin olayda öldürme
kastıyla hareket etmediğini, içinde bulunduğu
psikolojik durum dolayısıyla böyle davrandığını
belirterek beraatini istedi. Kararını açıklayan mah-
keme heyeti sanığa, “cebir ve tehdit kullanmak
suretiyle kamu görevini yaptırmamak için direnme”
suçundan 3 yıl 9 ay, “kamu görevlilerine görevleri
nedeniyle ve mensup bulundukları dine göre
kutsal sayılan değerlerden bahisle alenen hakaret”
suçundan ise 1 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Öte
yandan, heyet, sanığın polis memuru İlhan İ’ye
yönelik “kamu görevlisini görevi nedeniyle öl-
dürmeye teşebbüs” eyleminin, diğer müştekilere
karşı işlendiği gibi “görevi yaptırmamak için

direnme suçu” kabul edildiğinden, kasten öldür-
meye teşebbüs suçundan davada ayrıca hüküm
kurulmasına yer olmadığına karar verdi. Mahkeme
başkanı oy çokluğuyla alınan bu karara muhalefet
şerhi koyarak, sanığın polis memuru İlhan İ’ye
karşı eyleminin öldürmeye elverişli testere ile öl-
dürücü mahiyette, öldürücü bölgeye yaptığı hamle
neticesinde, polis memurunun gençliğin de verdiği
atiklikle kendisini diğer tarafa attığını ve sanığın
öngördüğü öldürmenin gerçekleşmemesi nedeniyle
eylemini tamamlayamadığını belirtti. Başkan,
böylece sanığın polis memuru İlhan İ’ye karşı ey-
leminin “görevli polis memurunu öldürmeye te-

şebbüs” suçunu oluşturduğunu ve bu yönde mah-
kumiyet kararı verilmesi gerekirken, diğer polis
memurlarına yapılan etkin direnmenin içinde
kaldığından bahisle hüküm kurulması doğrultu-
sundaki çoğunluğun görüşüne katılmadığını bil-
dirdi. Orhangazi’de 2020 yılının haziran ayında
gerçekleşen olayda, Arapzade Mahallesi’ndeki bir
okulda kavga olduğu ihbarı üzerine ekipler olay
yerine gitmişti. Okul yanındaki durağa yaklaşan
ekip aracını gören Recep Memiş, elindeki testereyle
aracı kullanan polis memuru İlhan İ’yi (32)
yaralamış ve diğer 5 polis memuruna da “mehdi”
olduğunu söyleyerek hakaret etmişti. Gözaltına
alınan ve tutuklanan sanık hakkında dava açılmış,
Memiş ilk celsede tahliye edilmişti. Sanığın cezai
ehliyetinin tam olduğu raporla kesinleşmiş, yar-
gılama sonucu farklı suçlardan 19 yıl 6 ay hapis
cezasına çarptırılmıştı. Bu hükümler davanın
temyiz edildiği Bursa Bölge Adliye Mahkemesi
tarafından bazı gerekçelerle bozulmuştu. (AA)

Orhangazi’de bir polis
memurunu testereyle
yaraladığı, 5 polise de hakaret
ettiği iddiasıyla yargılanan ve
hakkında verilen hüküm
istinaf tarafından bozulan
sanık, yeniden yargılama
sonucu 5 yıl 6 ay hapis
cezasına çarptırıldı.

Gemlikli çocuklar yeni
parklarına kavuştu

Gemlik Belediyesi, çocukların güvenle
oynayabileceği, spor yapabileceği ve içerisinde
oturma alanları bulunan parkları yapmaya
devam ediyor. Belediyenin son park yaptığı
adres ise Umurbey oldu. Park ve Bahçeler
Müdürlüğü ekipleri, Umurbey Mahallesi’nde
bulunan bin metrekarelik alanda sürdürdüğü
park yapım işini bitirerek çocukların hizmetine
sundu. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet
Uğur Sertaslan Umurbey Muhtarı Mustafa
Duran ile birlikte park alanını inceledi ve yet-
kililerden bilgi aldı. Gemlik Belediyesi’nin
çocuk parkı anlayışına yeni bir boyut kazan-
dırdığını belirten Gemlik Belediye Başkanı
Mehmet Uğur Sertaslan, geçen yıl ilçe gene-
lindeki birçok noktada park yaptıklarını ve
bunun yanında eskimiş durumda olan park-
larda yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini
ifade etti. (İHA)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Fransa’nın başkenti Paris’te Türk vatan-
daşlarına telefonda seslenerek, Fransa’da
yaşayan Türklerin, Türkiye’de yapılacak
2023 seçimlerinde önemli bir sonuca ve-
sile olacağını belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış
İlişkiler Başkanı Efkan Ala’nın başkanlı-
ğındaki heyet, Avrupa’nın farklı şehirle-
rinde halkla buluşmalar çerçevesinde
Paris’te Türk vatandaşlarıyla bir araya
geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, bu-
rada Ala’nın telefonu aracılığıyla vatan-
daşlara seslendi. Paris’teki Türk
vatandaşlara Ankara’dan selam, sevgi ve
saygılarını gönderdiğini belirten Erdo-
ğan, Türkiye’de yapılacak seçimlerin ha-
yırlara vesile olmasını temenni etti.
Erdoğan, “İnanıyorum ki Paris bu seçim-
lerde çok daha farklı bir neticeye vesile
olacaktır. Zira, Fransa’da yaşayan Türk
kardeşlerimin, soydaşlarımızın çok daha
büyük bir gayretle geleceğe hazırlanma-
ları, Fransa’da, ‘Artık durumlar ne ola-
cak, nereye gidecek?’ diyenlere şaşırtıcı
bir cevap olacaktır.” diye konuştu. Pa-
ris’teki heyette İstanbul Milletvekili
Zafer Sırakaya, Adıyaman Milletvekili
Muhammet Fatih Toprak ve 26. Dönem
Elazığ Milletvekili Ömer Serdar yer alır-
ken, etkinliğe Türkiye’nin Paris Büyükel-
çisi Ali Onaner, Türkiye’nin Paris
Başkonsolosu Serdar Belentepe ve Fran-
sa’daki çeşitli Türk STK’lardan üyeler de
yer aldı. Büyükelçi Onaner burada yap-
tığı konuşmada, Fransa’daki Türk vatan-
daşlarını demokratik haklarını
kullanmaya ve seçimlerde oy vermeye
çağırdı. AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Dış İlişkiler Başkanı Ala ise, İslam
ülkeleri arasında demokrasisi en gelişmiş
ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Ala,
Fransa ve Türkiye’nin demokrasiyle kal-
kınıp geliştiğini de vurguladı. Zafer Sıra-
kaya, yaklaşık 900 bini Fransa’da olmak
üzere yurt dışında 7 milyondan fazla
Türk vatandaşın yaşandığını kaydetti. Sı-
rakaya, yurt dışında yaşayan Türk vatan-
daşlarının 2014’ten bu yana
bulundukları ülkede sandığa gidebildi-
ğini hatırlattı. Ömer Serdar da seçim-
lerde oy kullanmanın demokrasinin
önemli bir unsuru olduğuna işaret eder-
ken, Muhammet Fatih Toprak ise yurt
dışındaki vatandaşların bulundukları ül-
kelere sunduğu katkıya dikkati çekti.
(AA)

Erdoğan, Paris’teki Türklere
telefonda seslendi

İsveç’in başkenti Stockholm’de Türkiye Bü-
yükelçiliği önünde “Kur’an-ı Kerim’e saygı”
programı düzenlendi.
İsveç’teki Türk STK’lerinin ortak etkinli-
ğinde İsveç Diyanet Vakfı Din Görevlisi
Serdar Bükme, Kur’an-ı Kerim okuyarak
dua etti. Bükme’nin seslendirdiği Kur’an
ayetlerinin Türkçe ve İsveççe mealleri de
okundu. Türkiye’nin Stockholm Büyükel-
çisi Yönet Can Tezel, burada yaptığı konuş-
mada, 21 Ocak’ta Danimarkalı aşırı sağcı
siyasetçi Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin
Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı
Kerim yaktığı provokasyona ilişkin “Mil-
yonlar gibi hatta milyarlar gibi biz de o ey-
lemi kınıyoruz.” dedi. Türk toplumunun
girişimiyle düzenlenen “Kur’an-ı Kerim’e
saygı” buluşmasına davet edildiği için şük-
ranlarını sunan Tezel, “Birkaç gün önce bu-
rada vicdan ve sağduyu sahibi herkesi
yaralayan, hatta iğrendiren bir hadise ger-
çekleşti. İnsan haysiyeti ve kültürler arası
saygı konusunda en hafif tabirle, zihni
epey bulanık bir şahıs milyonların mensup
olduğu İslam dinine hakaret yağdırdı,
Kur’an-ı Kerim yaktı. Bu şahıs, İsveç yasa-
larını kötüye kullanarak uygulamadaki
açıkları istismar ederek evrensel değerleri
istismar etti. Burada yakılan Kur’an-ı
Kerim değil de bir başka dinin kutsal kitabı
olsaydı da tepkimiz ve hissiyatımız aynı
olurdu.” ifadelerini kullandı. Programda ka-
tılımcılara Kur’an-ı Kerim’in İsveççe meali
ve karanfil dağıtıldı.
(AA)

İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e
saygı programı düzenlendi

İsveç’te kanundan cesaret alan Neonaziler, 

Yahudileri ve Müslümanları 

Danimarkalı aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın
Kur’an-ı Kerim’i yakmasını “ifade özgürlüğü”
olarak tanımlayan İsveç’te, Neonaziler İkinci
Dünya Savaşı’nın sona ermesinden bu yana
rahat bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Ko-
nuyla ilgili açık kaynaklar ve İsveç basınında
yer alan bilgilere göre, İsveç’te 1997’de Neonazi
milliyetçileri tarafından İsveç Direniş Hareketi
(SMR) adıyla kurulan hareket, 2008’de Fin-
landiya ve 2011’de Norveç şubelerinin kurul-
masının ardından İskandinav bölgesini kap-
sayan bir hareket haline geldi. Açıkça ırkçı,
göçmen karşıtı, Yahudi karşıtı ve Nazi lideri
Adolf Hitler yanlısı grup, Yahudilerin yanı sıra
ideolojik açıdan muhalif gördükleri kişi ve
grupları, ayrıca son dönemde Müslümanları
hedef alıyor. SMR’nin kurucusu ve ilk lideri
olan Klas Lund, Neonaziler tarafından üç göç-
mene yapılan saldırıyı durdurmak için müdahale
eden ırkçılık karşıtı kampanyacı Ronny Landin’i
öldürmekten 1986’da mahkum edildi. 2022’de
bazı ABD Kongresi üyeleri, örgütün ABD Dış-
işleri Bakanlığı Yabancı Terör Örgütleri listesine
eklenmesi çağrısı yapmıştı.

Diğer İskandinav ülkelerinden destekçi
bulan hareket, 2008’de Finlandiya ve 2011’de
Norveç şubelerini kurdu. İsveç’te örgütün kilit
üyelerinden biri olan Per Öberg, 2014’te Lud-
vika’daki yerel seçimlerde İsveç Demokratları
(SD) partisinin liste dışı adayı olarak seçilmesiyle

siyasete girdi. Örgütün lideri olarak Lund’un
yerini 2015’te Nasyonal Sosyalist Cephe (NSF)
ve Halk Cephesi’nde geçmişe sahip Simon
Lindberg aldı. 2016’da kendisini “İskandinav
Direniş Hareketi” olarak adlandırmaya başlayan
örgüt, İsveç’in en aktif aşırı sağ grubu olarak
kendini kanıtladı ve radikal milliyetçi ortamda
baskın bir pozisyon aldı. İskandinav Direniş
Hareketi, 2018 ve 2022’de genel seçimlere
katıldı ancak sandalye kazanamadı.

DEMOKRASİYİ YIKMAK İSTİYOR
Kendilerini “devrimci öncüler” olarak gören

Neonazi yanlısı grubun amacı, İskandinav de-
mokrasilerini devirmek ve onların yerine
NRM’nin siyasi kontrolü ve ideolojik rehberliği
altında birleşik ve totaliter bir nasyonel sosyalist
liderlik devlet kurmak. Kendilerini “Nasyonal
Sosyalist” olarak adlandıran NRM, Adolf Hit-
ler’in yanı sıra Danimarkalı Nazi ideologu Povl
Riis-Knudsen’i önemli bir ilham kaynağı olarak
görüyor. Biyolojik ırkçılık, politikalarının açık
temelini yansıtırken anti-Semitizm ideoloji-
lerinin merkezinde yer alıyor. Grup öte yandan
“etnik olarak Kuzey Avrupalı olmayan veya
yakından ilişkili etnik gruplardan olmayanların
çoğunluğunu” İskandinav ülkelerinden sınır
dışı etmeyi hedefliyor ve bu yönde eylemlerde
bulunuyor.

EYLEMLERİ
İsveçli yetkililere göre örgüt, Kasım

2016’dan bu yana Göteborg kentinde el yapımı
patlayıcı saldırıları gerçekleştirdi. Biri patla-
mayan bombalar, bir kafe ve iki mülteci barınma
merkezini hedef alırken NRM üyesi Viktor
Melin tutuklandı. 5 Ocak 2017’de ise NRM
üyeleri bir mülteci barınma merkezinin önünde
ev yapımı bombalar patlatarak bir göçmenlik
görevlisini yaraladı. 25 Ocak 2017’de İsveçli
yetkililer, başka bir mülteci yerleşim yerinin
dışında patlamayan bir el yapımı patlayıcı keş-
fetti. Olayın Kasım 2016’daki saldırıyla bağlantılı
olduğu ortaya çıkarıldı. Olay nedeniyle Temmuz
2017’de NRM üyeleri Viktor Melin, Jimmy
Jonasson ve Anton ulin hapis cezasına çarp-
tırıldı. İsveç’in Umea şehrindeki bir Yahudi
derneği ise Nisan 2017’de gamalı haçlarla
hedef alındı ve bu tehditler nedeniyle dernek
kapanmak zorunda kaldı. Neonazi İskandinav
Direniş Hareketi, Eylül 2020’de İbrani takvi-

mindeki en kutsal gün olan Yom Kippur bo-
yunca İsveç, Danimarka, Norveç ve İzlanda’daki
Yahudileri antisemitik kampanyalarla hedef
aldı. NRM üyeleri tarafından gerçekleştirilen
saldırılar, grubun aşırılık yanlısı, şiddet yanlısı
ideolojisine daha derin, sistematik bir bağlılığı
ve bu ideolojinin yayılmasını yansıtıyor. Ra-
porlara göre, üyeler dövüş sanatları eğitimi
alıyor ve sokaklarda şiddet baş gösterdiğinde
nasıl tepki verecekleri konusunda eğitiliyor.

KURUCULARI VE İLK ÜYELERİ 
ŞİDDET OLAYLARIYLA TANINIYOR
Neonazi örgütünün kurucu ortaklarının

ve ilk üyelerinin çoğu, feshedilmiş olan Beyaz
Aryan Direnişi’nden (VAM) ve onun kolu olan
Ulusal Gençlik’ten (NU) geldi. 1990’ların ba-
şında İsveçli Neonazilerden oluşan bir ağ olan
VAM, göçmenlere ve eşcinsellere yönelik sal-
dırılar düzenlemesi ve banka soygunları yoluyla
şiddetini finanse etmesiyle biliniyordu. 2017’de
İsveç’teki eylemleriyle dikkati çeken örgütün
birkaç üyesi, 2016-2017 kışında Göteborg’da
meydana gelen bir dizi bombalamadan hüküm
giydi. NRM liderleri ve üyeleri ayrıca silah,
bıçak, biber gazı ve göz yaşartıcı gazla Müslü-
manları da hedef alan çeşitli saldırılar düzenledi.
Bu saldırılardan bazıları, daha önce tehdit ve
saldırıya yardım ve yataklık etmekten hüküm
giymiş olan Simon Lindberg ve diğer örgüt li-
derleri tarafından gerçekleştirildi. Grup, 1990’lı
yıllarda birkaç beyaz güç grubuna bölünürken
bunların aralarında İskandinav Direniş Hare-
keti’nin gençlik hareketi olarak hizmet vermeye
devam edecek olan Ulusal Gençlik de vardı.
İsveç ırkçılık karşıtı kuruluş Expo 2016’da İs-
veç’te örgütün en aktif 159 üyesinin yüzde
26’sının şiddet veya silah nedeniyle hüküm
giydiğini veya yargılandığını belirledi.

FİNLANDİYA’DA YASAKLANDI 
ANCAK İSVEÇ’TE SERBEST
2008’den itibaren Finlandiya’da da faaliyet

gösteren Neonazi hareketi, bu ülkede 2020’de
yasaklandı. Finlandiya Yüksek Mahkemesi,
Eylül 2020’de toplumun genel iyiliğini korumak
için İskandinav Direniş Hareketi’ne kapatma
emri verildiğini bildirdi. Neonazi hareketi, var-
lığını ve eylemlerini “ifade özgürlüğü” ilkeleriyle
savunurken, mahkeme, örgütün defalarca hu-
kuku ihlal ettiğini ve insan hakları ve eşitlik

gibi kabul görmüş ahlaki kurallara aykırı hareket
ettiğini tespit etti. Öte yandan, İsveç’te bu
harekete yönelik bir yasak söz konusu değil.

İsveç Adalet Bakanlığına bağlı Ulusal Suç
Önleme Konseyinin (Bra) en son 2021’de ya-
yımladığı rapora göre, ülkedeki nefret suçlarının
yüzde 55’inin kaynağı ırkçılık olurken yüzde
17’sinin kaynağı ise dini inançlar. Dini gruplara
yönelik tüm nefret suçlarının yüzde 51’i İsla-
mofobik, yüzde 27’si antisemitik, yüzde 11’i
Hristiyanlık karşıtı, yüzde 11’i ise diğer gruplara
yönelik meydana geldi. Antisemitik nefret suç-
ları büyük ölçüde sosyal medyada ve kamuoyuna
açık kaynaklarda işlenirken, İslamofobik olan-
larda ise ağırlıklı olarak taciz ve tahrik eylem-
lerine başvuruluyor. Müslümanlara yönelik
nefret suçlarının yüzde 38’inin hedefinde ka-
dınlar olurken yüzde 22’sinin hedefinde erkekler
yer aldı. Bu suçların yüzde 31’inde ise kişilerden
ziyade gruplar hedef alındı.

İsveç’te Eylül 2022’deki seçimlerde aşırı
sağ görüşlü İsveç Demokratları (SD), oy oranını
yüzde 20,5’e kadar yükseltti. SD parlamentoda
toplu çoğunluğa sahip olan sağcı partilerin en
büyük bloğu haline gelirken, her beş İsveçliden
birden fazlası 1988’te kurulan SD’ye oy verdi.
Bu durum, aşırı sağ ideolojinin ülkede yeniden
yükselişe geçtiğini kanıtlarken antisemitik va-
kalar da artış gösteriyor. Öte yandan, Avrupa
Birliği (AB) Temel Haklar Ajansı’nın (FRA),
AB’ye üye 12 Avrupa ülkesinden 16 binden
fazla kişi üzerinde yaptığı ankete göre, antise-
mitizm “rahatsız edici bir şekilde normalleşiyor”.
İsveç’ten ankete katılanların yüzde 40’ı, an-
ketten önceki 5 yıl içinde antisemitik taciz ya-
şadığı belirtirken 12 ay içerisinde katılımcıların
yaklaşık 3’te biri (yüzde 30) antisemitik tacizle
karşılaştığını aktardı. İsveç’teki Yahudi örgüt-
lerinin yetkilileri de ülkede aşırı sağın gücünü
artırmasıyla “normalleşen” antisemitizm ko-
nusunda endişelerini de dile getiriyor. Kasım
2022’de Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası
Bağımsız Uzman Mekanizması’nın İsveç’e ger-
çekleştirdiği ziyaretin ardından yapılan açık-
lamada, İsveç’in “sistematik ırkçılıkla mücadele
çabalarını artırması” ve “polis ile azınlık grupları
arasındaki güveni yeniden tesis etmeye yönelik
stratejilere odaklanması” gerektiğine dikkat
çekilmişti.

(AA)

Kur’an-ı Kerim’in
yakılmasını “ifade
özgürlüğü” olarak
nitelendiren İsveç’te, bu
hakkın yorumundan
faydalananlar arasında
ülkenin Neonazi
hareketlerinin en
büyüğü olan şiddet
yanlısı İskandinav
Direniş Hareketi de
(NRM) bulunuyor.

HEDEF ALIYOR!

İtalya’da akaryakıt istasyonu çalışanları greve başladı

FAIB-FEGICA-FIGISC sendikaları, Giorgia
Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hüküme-
tinin, yılbaşından itibaren akaryakıt fiyatlarında
uygulanan indirimi kaldırmasını ve fiyatlardaki
spekülasyonların önüne geçmek için şeffaflık
sağlama hedefiyle gündeme getirdiği karar-
nameyi protesto amacı taşıyan grev, taraflar
arasında uzlaşma sağlanamayınca dün akşam
saatlerinden itibaren uygulanmaya başladı.
Sendikalar, kamuoyunda “yakıtta şeffaflık ka-
rarnamesi” olarak bilinen düzenlemeye, akar-
yakıt istasyonlarını tüketicilerle karşı karşıya
getirdiği gerekçesiyle itiraz ediyordu. Sendi-
kaların geçen hafta 25-26 Ocak için ilan ettiği

48 saatlik grev öncesinde sanayi ve ekonomik
kalkınmadan sorumlu “İşletmeler ve Made in
Italy” Bakanı Adolfo Urso, dün akşam saatle-
rinde FAIB-FEGICA-FIGISC yöneticileriyle
grevi önlemek amacıyla bir görüşme daha ger-
çekleştirdi. Hükümetle sendikalar arasındaki
bu toplantı sonucunda FAIB Sendikası, Bakan
Urso’nun açılımlarını olumlu bulduğunu be-
lirterek, kendisine bağlı dağıtım istasyonlarında
grevi 24 saate indirdi. FEGICA-FIGISC yetkilileri
ise basına yaptıkları açıklamada, Bakan Ur-
so’nun çabalarını takdir ettiklerini ancak hü-
kümetten gerekli somut yanıtları alamadık-
larını, bu nedenle de grevin daha önce ilan
edildiği gibi 48 saat süreceğini kaydetti.

Ülke genelinde otomobillerine akaryakıt
almak isteyen araç sahipleri, grev başlamadan
depolarını doldurmak için istasyonlar önünde
kuyruk oluşturdu. Başkent Roma ile Milano
kentinde özellikle iş çıkışı saatinde benzin is-
tasyonlarında araç yoğunluğunun arttığı göz-
lendi. Milano’nun güneyindeki benzin istas-
yonunda aracının deposunu dolduran Andres,

özel şoförlük yaptığını ve bu nedenle sürekli
araç kullandığını, benzin fiyatlarındaki artışın
hissedilir düzeyde olduğuna dikkati çekti. An-
dres, “Depoyu doldurmak için haftalık ortalama
300-400 avro ödüyorum. Daha önce 2 haftada
bir 400 avro civarında ödüyordum.” dedi. Mol-
dovalı tır şoförü Sergej de grev başlamadan
deposunu doldurmak için akaryakıt istasyonuna
geldiğini ifade ederek, “Grev var ama biz ça-
lışmak durumundayız. Mazot da çok pahalı,
şehirde litre başına 2 avro civarında, şehir dı-

şında ise 2,5 avroyu buluyor. Şehir dışındaki
istasyonlarda 70-80 sent artmış durumda.
Her gün 150-200 litre yakıyorum. 300-400
avro günde sadece mazota gidiyor. Sadece
benzinciler kazanıyor aslında biz onlara çalışıyor
gibiyiz.” diye konuştu.

BENZİN 1,84, MOTORİN 1,89 AVRO
İtalya’da bu hafta başında açıklanan orta-

lama fiyatlarda litre başına benzin 1,84 avro
(pompa servis fiyatı 1,98 avro), motorin ise
1,89 avro (pompa servis fiyatı 2,02 avro) ol-
muştu. Ülkede 2022’de görevde olan Mario
Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon
hükümeti, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle
yükselen benzin fiyatlarında ÖTV indirimine
gitmiş, fiyatları yaklaşık 20 sent düşürmüştü.
İtalya’da Eylül 2022’deki seçimlerin ardından
göreve gelen Giorgia Meloni liderliğindeki sağ
koalisyon hükümeti ise spekülasyonlar nede-
niyle arttığını belirttiği akaryakıt fiyatlarındaki
20 sentlik indirimi yılbaşından itibaren kal-
dırmıştı. (AA)

İtalya’da akaryakıt dağıtım
şirketlerinin bağlı olduğu
üç büyük sendika (FAIB-
FEGICA-FIGISC),
hükümeti protesto etmek
amacıyla greve gitti.
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Anne ve babalarının yönlendirmesiyle
geçen yıl wushu yapmaya başlayan ve
milli takıma seçilen Kürşat Metin ile
ikizi olan kız kardeşi Ecrin Taktakçı,

kick boks, muaythai gibi branşlarda da
dereceler elde etti. İkiz kardeşler, ekim
ayında Afyonkarahisar’da yapılan 5. Açık
Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonası’na
katılarak ilk kez uluslararası alanda boy
gösterdi. Şampiyonada Ecrin 42 kiloda
Balkan ikincisi, Kürşat Metin ise 32
kiloda üçüncü olmayı başardı. En son
Aralık 2022’de Bursa’da yapılan
Dünya Alpagut Şampi-
yonası’nda ikisi de
birinci olan kar-
deşler, hedefle-
rini büyüttü.
Haftanın 3
günü çalışma-
larını antrenör
Enes Gezer eşli-
ğinde sürdüren Yıl-
dırım Belediyespor’un
lisanslı sporcusu olan ikiz-
ler, 3 dövüş sporunda da Türk bay-
rağını göndere çektirmeyi hedefliyor.
Akçalar Fahriye Sayarel Ortaokulu 6’ncı
sınıf öğrencisi sporcular, başarıları ve
hedeflerini AA muhabirine anlattı. Milli
sporcu Kürşat Metin Taktakçı, geçen yıl
başladığı sporda kısa sürede elde ettiği

başarıların kendisini mutlu ettiğini söy-
ledi. En son Bursa’da düzenlenen şam-
piyonada Alpagut’ta birinci olduğunu
hatırlatan Taktakçı, “Değişik bir ortamdı,
güzel hissettirdi çünkü başka bir branşta
dövüştüm. Normalde wushu yapıyordum.
Wushu’da 6 Şubat’ta Türkiye Şampiyonası
var ona hazırlanıyoruz.” diye konuştu.

Wushu’yu çok sevdiğini aktaran
Taktakçı, şunları kaydetti:

“Benim hedefim tek-
rar dünya birincisi

olmak. Kick
boksta, muayt-
hai ve wushuda
dünya şampiyo-
nu olmak istiyo-

rum. Çünkü bunu
başarabilirim. Yo-

ğun çalışıyoruz, maç-
lara bir gün kala kendimizi

çok yormuyoruz. Onun dışında çok
sıkı çalışıyoruz. Benim yaşımdakilere tavsiye
ederim bu sporları. İlk geldiğimde yorulu-
yordum ama şimdi daha çok antrenman
yapmak istiyorum. İyi gidiyor çalışmalar.
Onunla (ikizi) beraber başarılı olmak çok
güzel. En son alpagutta ikimiz de dünya

birincisi olduk. Ben dünya birincisi olunca
Ecrin’in maçı bir sonraki gündü, ben ona
taktikler verdim, onları uyguladı ve o da
şampiyon oldu. Yaşıtlarıma özellikle kick
boksa yazılmalarını tavsiye ediyorum.”
İkizlerden Ecrin Taktakçı ise alpaguta ilk
defa katıldıklarını ve değişik duygular ya-
şadıklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
“Wushuyu daha çok seviyorum, daha iyi
yapabildiğimi düşünüyorum. Kick boks,
alpagut, muaythai hepsinde şampiyon ol-
mak istiyorum. Bence çocuklar spor yapmalı
kendilerini geliştirmek için. Ben bu başa-
rılardan sonra kendimi daha öz güvenli
hissediyorum. Ailemin desteklemesi beni
her zaman iyi hissettiriyor.”

ANNE TAKTAKÇI: “SPONSOR 
DESTEĞİ İSTİYORUZ”
İkizlerin annesi Derya Taktakçı da ço-

cuklarının spora zaten istekli geldiklerini
ancak şampiyonluklardan sonra isteğin
daha da arttığını vurguladı. Çocukları
ulusal ve uluslararası maçlara kendi im-
kanlarıyla götürmeye çalıştıklarını anlatan
Taktakçı, şöyle konuştu: “Her maça daha
bir hevesle gitmek istiyorlar artık. Hatta
Ecrin, ‘Anne beni kimse tanımıyor. Benimle

kimse fotoğraf çekinmek istemiyor’ diyor.
O derece kendine güvenleri geldi artık.
Alpaguta ilk defa katıldık ama beklediği-
mizden çok daha iyi bir performans gös-
terdiler. Kendileri sonrasında izlediklerinde
‘yapıyoruz biz bu işi’ dediler yani. Onları
izlediğimiz an biz de zaten çok heyecanla-
nıyoruz. Birbirlerine çok destek oluyorlar
zaten iki kardeş olarak. Önceliğimiz tabii
ki onların ilerlemesi, tabii ki dünya şampi-
yonu olmak istiyorlar Türkiye Şampiyonası
var önümüzde. Bizim onların hayatlarında
bir şeyleri düzene sokmak amacımız. Okul-
daki başarılarını etkilesin. Onlar şimdi he-
veslendikçe biz onlardan daha çok hevesli
oluyoruz. Başarı elde ettikçe bir sonraki
maça daha hevesli hazırlanıyorlar.” Çocuk-
larının antrenörlerine teşekkürlerini ileten
anne Taktakçı, “Tabii ki biz onları sonuna
kadar desteklemek istiyoruz. Onların ba-
şarıları çok büyük. Bu yaşta, bu kısa sürede
bu başarıyı elde ettikleri için biz onların
hep arkasındayız. Sponsor desteği de isti-
yoruz tabii ki. Şimdiden daha olursa bunların
başarılarının çoğalacağı ortada zaten. O

yüzden bekliyoruz sponsorları
da.” şeklinde görüş belirtti.
(AA)

Bursa'da 2 yıl önce
tanıştıkları wushuda
elde ettikleri başarılarla
milli takıma seçilen,
ardından da alpagut
dünya şampiyonluğuna
ulaşan "Taktakçı ikizler"
lakaplı 12 yaşındaki
Kürşat Metin Taktakçı ve
Ecrin Taktakçı, wushu,
kick boks ve muaythai
branşlarında dünya
şampiyonluğu hedefiyle
çalışıyor.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Teknik
Direktör İsmail Ertekin gözetiminde ya-
pılan idman ısınma hareketleriyle baş-
ladı. İkinci bölümde çabukluk ve kuvvet
çalışmaları yapan yeşil-beyazlı futbolcular,
antrenmanı çift kale maçla tamamladı. Bursaspor,
hazırlıklarına yarın öğle saatlerinde yapacağı an-
trenmanla devam edecek.

TARAFTAR GİDEMİYOR
Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada

şu ifadelere yer verildi: “TFF 2. Lig’in 22. haftasında
deplasmanda karşı karşıya geleceğimiz Batman
Petrol Spor’un 22 Aralık 2022 tarihinde Türkiye
Futbol Federasyonu tarafından açıklanan ‘2
resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz
oynama’ cezası verilmiştir. Bu nedenle 29
Ocak 2023 Pazar günü saat 14.00’da Batman
Stadyumu’ndaki karşılaşma ev sahibi ta-
kımın seyircisi olmadan oynanacaktır.
Batman İl Spor Güvenlik Kurulu’nun
yapmış olduğu 2022-2023/06 sayılı
toplantısında, Batman Petrol Spor-
Bursaspor müsabakasında ‘Mi-
safir seyircilerin alınmaması’
kararı kulübümüze tebliğ
edilmiştir. Kulübümüze teb-
liğ edilen bu yazı neticesinde
Pazar günü oynayacağımız
Batman Petrol Spor maçına
taraftarlarımızın girişi maa-
lesef engellenmiştir. Ka-
muoyuna duyurulur.”

(İHA)

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 22. haftasında oynayacağı
Batman Petrolspor maçının hazırlıklarını dün
yaptığı idmanla sürdürdü.

Tofaş’ta, Priftis gitti Ene geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ta-
kımlarından Tofaş’ta, Başantrenör İmitrios
Priftis ile yollar ayrıldı. Bursa ekibinden yapılan
açıklama şu şekilde: “Basketbol A Takımımızın
Başantrenörü Dimitrios Priftis ile yolların ay-
rılması kararı alınmıştır. 2022-2023 sezonu ön-
cesinde kulübümüzde Basketbol A Takım Ba-
şantrenörlük görevine getirilen Koç Dimitrios
Priftis ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine hiz-
metlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin
bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör
Dimitrios Priftis ile yolların ayrılmasının ardından
yapılan görüşmeler sonucunda, kulüpte daha
önce 2015-2020 yılları arasında istikrarlı bir

birlikteliğe imza atılan Orhun Ene ile yeniden
anlaşma sağlandığı belirtildi. Orhun Ene’nin 5
yıllık görev süresi içerisinde önemli başarılara
imza atığı hatırlatılan açıklamada, şunlar ifade
edildi: “TOFAŞ Basketbol Takımı, 2015-2016
sezonunda Federasyon Kupası şampiyonluğu
ve Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşayarak
Basketbol Süper Ligi’ne yükselmiş, 2016-2017
sezonunda ise Basketbol Süper Ligi’nde play-
off’a kalma başarısı göstermişti. Kulüp tarihinin
en iyi sezon başlangıcı olan 2017-2018 sezonunu
Erkekler Türkiye Kupası finalisti ve Basketbol
Süper Ligi play-off finalisti olarak tamamlayan,
2018-2019 sezonunu ise Basketbol Süper Ligi
play-off yarı finalisti olarak noktalayan TOFAŞ,
koronavirüs pandemisi nedeniyle yarıda kalan
2019-2020 sezonunda da 7Days Eurocup’ta
çeyrek finale kalmıştı. 2020-2021 sezonuyla
birlikte TOFAŞ Basketbol Takımı’nın başında
6. sezonuna başlayan ancak 26 Ekim 2020 tari-
hinde görevi bırakma kararı alarak kulüpten
ayrılan Orhun Ene, son olarak 2020-2022 yılları
arasında A Erkek Milli Takımımızda başantrenör
olarak görev yaptı. Değerli koçumuz Orhun
Ene’ye TOFAŞ ailesine, evine yeniden ‘hoş geldin’
diyor, basketbol takımımızın başında kendisine
başarılar diliyoruz.” (AA)

Türkiye Sigorta Basketbol
Süper Ligi ekiplerinden Tofaş,
Başantrenör İmitrios Priftis ile
yollarını ayırdığını açıkladı.
TOFAŞ, kulüpte önceki
yıllarda görev yapan
başantrenör Orhun Ene ile
yeniden anlaştı.
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Avrupa’nın en güzel kasabaları
arasında gösterilen Uluabat Gölü

kıyısındaki turistik Gölyazı
Mahallesi, kuraklık nedeniyle

kar yağışına hasret kaldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı

ile Bursa’nın Nilüfer Belediyesi
öncülüğünde devam eden ka-
zılarda ortaya çıkarılan bulun-
tulara göre, yaklaşık 2 bin 600

yıl önce yaşamın başladığı
Gölyazı, doğal güzellikle-

riyle ilgi görüyor. Japon
Seyahat Acentaları
Birliğince (JATA) “Av-
rupa’nın en güzel 30
kasabası” arasında
gösterilen, yağışla-
rın fazla olduğu dö-
nemlerde göl suyu-
nun yükselip evle-
rin önüne kadar
gelmesi dolayı-

sıyla “Küçük Ve-
nedik” olarak
nitelendirilen
yarımada, bu
yıl yetersiz ya-
ğışlar nede-
niyle kışın eş-
siz görüntü-
sünden uzak
kaldı. Beyaz
örtüyle olu-
şan güzel-
likle de kış
ay l a r ı nd a
turistlerin
ilgi göster-

diği turizm
b ö l g e s i n d e ,

i ş l e t m e c i l e r
tarafından dört

gözle kar yağışı bekleniyor.
Gölyazı Mahallesi’ndeki geçen
yıl 25 Ocak’ta çekilenler ile bu
yıl aynı noktalardan çekilen
görüntülere bakıldığında böl-
gedeki hava değişimi gözler
önüne seriliyor.

“DÖRT GÖZLE KAR 
YAĞIŞLARINI BEKLİYORUZ”
Gölyazı Turizm Geliştirme

Kooperatifi Başkanı Atilla Yıl-
maz, AA muhabirine, son yıl-
ların en kurak kışlarından bi-
rini geçirdiklerini söyledi. Ülke
genelinde olduğu gibi Gölyazı
Mahallesi’nde de kuraklığın
çok yoğun yaşandığını belirten
Yılmaz, bu mevsiminde su se-
viyesinin yükseldiği bölgelerin
halen boş olduğunu dile getir-
di. Yılmaz, yağışlarla beraber
Gölyazı’nın Venedik’e benze-
diğini vurgulayarak, şöyle ko-
nuştu: “Yağış olmayınca maa-
lesef Venedik’e benzer görün-
tüden uzak kaldık. Havaların
duruma göre yerli ve yabancı
turistler yoğun olarak buraya
geliyor. Burası yazın da kışın
da çok farklı oluyor. Kar yağı-
şına büründüğünde bambaşka
bir görüntüye kavuşuyoruz.
Biz dört gözle kar yağışlarını
bekliyoruz. Yağışlarla beraber
misafir sayımız da artıyor. Gö-
rünüm çok güzel oluyor. Ku-
raklık bizi de etkiledi.”(AA)

Tarihin tanığı mozaikler özenle gelecek kuşaklara aktarılıyor

Tarihin önemli göstergeleri arasında sayılan
ve kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan antik
mozaikler, titiz çalışmalar sonucunda yarınlara
taşınıyor.

Mozaiğin yüzeyindeki toprak ve varsa bitki
köklerinin temizliği yapıldıktan sonra belgeleme
için eserin boyutu, tesseraların (küp şeklinde
mozaik parçası) konumu 3 boyutlu ya da 2
boyutlu çizimi gerçekleştiriliyor. Yüzeyini sağ-
lamlaştırmak ve dağılmasını engellemek için
önleyici kaplama yapılıyor. Daha sonra yüzeye
sağlam kumaşlar serilip, kaplanan alana ahşap
pano yerleştiriliyor. Sonra da mozaiğin hassas
bir şekilde tabandan ayrılması sağlanıyor. Ta-
banından kesilen mozaik bu pano üzerinde
ters çevrilerek taşınması sağlanıyor. Yerinden
ayrılan mozaik restorasyon aşaması için müze
depolarına ya da laboratuvara getiriliyor. Burada,
arka harç yüzeyi kalın alındığı için yüzeyde
spiralle harcın inceltilmesi yapılıyor. İnceltilen
harç seviyesi daha hafif uygun harçlarla ta-
mamlanıyor. Son olarak yüzeye yapıştırılan
kumaş geri alınıp temizliği yapıldıktan sonra
mozaik, yerinde sergilemeye hazır hale getiriliyor.
Zeugma Mozaik Müzesi gibi, ülkenin, alanındaki
en büyük müzesini bünyesinde barındıran Ga-
ziantep Müzesinin müdürü Özgür Çomak,
AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığınca
2011 yılında açılan Zeugma Mozaik Müzesin-
deki eserlerin dış etkenlerden korunması ama-

cıyla özel pro-
jeler gerçekleş-
tirildiğini söy-
ledi. Zeugma
Mozaik Müzesin-
de çok fazla ziyaretçi
yoğunluğu yaşandığını
ifade eden Çomak, “Bu ne-
denle mozaiklerin üzerinde toz
birikintileri oluyor. Biz de bunları müdürlü-
ğümüzde restoratör kadrosunda çalışan arka-
daşımızın gözetiminde diğer uzman arkadaş-
larımızla beraber periyodik aralıklarla hafif
nemli süngerlerle ve ucu yumuşak fırçalarla
öncelikle toz temizliğini yapıyoruz. Yüzeyde
biriken kalker temizliklerini ve küçük de olsa
mekanik temizlikler yapıyoruz. Bu şekilde
mevcut koruyucu ortamda dış etkenlerden et-
kilenen ufak tefek pasif konservasyon işlemlerini
yaparak eserlerimizi geleceğe daha fazla koru-
yarak taşımaya çalışıyoruz.” diye konuştu.
Eserleri hassasiyetle koruduklarını aktaran Ço-
mak, “Yaklaşık 2 bin yıl önce oluşturulan bu
eserleri, tüm personelimizle bizden sonra

gelecek arkadaş-
larımıza emanet
ederek, gelecek ku-

şaklara en sorun-
suz, en temiz, en ko-

runaklı ve güvenli bir
şekilde teslim etmek isti-

yoruz. Kapalı bir alanda ol-
dukları için ortalama 3 ayda bir zi-

yaretçilerimizin olmadığı zamanlarda yapmaya
çalışıyoruz. Bu eserler bizim gözbebeğimiz.”
Dedi. Restoratör Esra Nur Bilici ise mozaiklerin
düzenli kontrollerini sağladıklarını ifade ederek,
“Bu kontrollerde yüzeyin temizliğini, kalker
oluşumunu, ortamın iklimlendirme koşullarını
en olağan seviyede tutmaya çalışıyoruz. Yüzeyde
biriken tozları ıslak süngerle arındırıyoruz,
kalker oluşan kısımlarda ise kısmi müdahaleler
yaparak, kalkeri yüzeyden arındırıyoruz. Böy-
lelikle mozaikleri, eserleri daha uzun süreli ko-
rumaya çalışıyoruz. Kalker, ‘tesara’nın ya da
herhangi bir eserin yüzeyinde biriken kirler ve
sert kalıntılar diyebiliriz. Biz, oluşan kalkerleri
bisturi yardımıyla mekanik temizliğini yaparak,

arındırıyoruz. Bisturi uçlarıyla adeta cerrah
hassasiyetiyle yüzeyden küçük küçük alıyoruz,
tesara yüzeyine herhangi bir zarar vermeden.”
ifadelerini kullanıdı.

BAZI ESERLER 
YERİNDE KORUNUYOR
Bulunan bazı mozaikler ise müzelerde

değil, yerinde özel önlemler sonrasında koru-
nuyor. Kahramanmaraş’ın merkez Dulkadiroğlu
ilçesinde 2007’de kaçak kazı sonrası bulunan
Germanicia Antik Kenti’nde tespit, tescil, ka-
mulaştırma, kazı ve koruma çalışmaları sürüyor.
M.Ö. 64’te Romalıların eline geçen ve Roma
İmparatoru Gaisus Caesar Agustus Germani-
cus’un adı verilerek “Kaiseria Germanicia”
olarak bilinen alanda yapılan taban mozaikleri
ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bağlarbaşı,
Namık Kemal ve Dulkadiroğlu mahallelerinde
140 hektarlık alanı kapsayan alanın 2010’da
3. derecede arkeolojik sit olarak kabul edilmesinin
ardından başlatılan kazı çalışmaları ile gün yü-
züne çıkartılan yeni mozaik alanları ziyaretçilerin
beğenisine sunuluyor. Yaklaşık 300 metrekarelik,
dönemin din, sosyal yaşam, günlük hayat be-

timlemelerinin yanı sıra bitkisel ve geometrik
şekillerin de yer aldığı mozaikler, sergilendikleri
üç ayrı salonda titizlikle korunuyor. Geç Roma
- Erken Bizans dönemlerine ait villaların zemin
döşemesi olan ve dönemin sosyal yaşamının
anlatıldığı mozaikler, çıkarıldığı andan itibaren
alanında uzman ekiplerce öncelikle toprak ve
çamur tabakalarından arındırılıyor, deformas-
yona uğramış alanlar hazırlanan harçlarla ona-
rılarak bulundukları yerlerde üzerleri kapatılarak
koruma altına alınıyor. Bulundukları yapıların
çatı kısımları başta olmak üzere gerekli izolasyon
çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte eserler,
ses ve görüntü efektlerinin de kullanıldığı sa-
lonlarda ziyarete açılıyor. Kahramanmaraş
Müze Müdürü Safinaz Acıpayam, bölgede bu
zamana kadar çıkartılan taban mozaiklerinde
genellikle geometrik figürler ve günlük yaşamdan
sahneler bulunduğunu anlatarak, yaklaşık 1500
yıldan beri toprağın altında olması dolayısıyla
eserlerin deformasyona uğradığını ve bozulmalar
gerçekleştiğini ifade etti. Eserlerin Kültür ve
Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Genel Mü-
dürlüğü’nün izinleri doğrultusunda titizlikle
korunduğuna işaret eden Acıpayam, şunları
kaydetti: “Çıktığı andan itibaren öncelikle mo-
zaikler, üzerindeki toprak ve çamur tabakası
süpürülür temizlenir. Sonra üzerinde bulunan
kalker tabakası bistüri ve fırça yöntemiyle kal-
dırılır. Daha sonra çıkmış olan tesseraların
yerine tekrar yapıştırılması gerekmektedir
bunun için de analizler yapılaraktan orijinaline
en uygun harçlar hazırlanır ve çıkan tesseralar
yerlerine yerleştirilir. Ayrıca mozaiklerin ke-
narında oluşan bozulmaların daha da artmaması
için yine daha önce analizi yapılarak hazırlanan
harçlarla kenar bandı geçilir. Son olarak üzerine
paraloid yöntemiyle koruması sağlanır. 1500
yıldan buyana toprak altında kalmış olan mo-
zaiklerimiz gün yüzüne çıkarıldığı zaman
bunlara itinalı davranmak gerekiyor. Bir cerrah
hassasiyeti ile özellikle arkeolog ve restoratör
arkadaşlarımızın mozaik ve yapı kalıntılarına
özenli davranmaları gerekmekte.” (AA)

Türkiye’nin önemli
kültürel değerleri
arasında yer alan
mozaikler, titiz
çalışmalarla gün yüzüne
çıkarılıyor, bulundukları
yerde ya da müzelerde
korunuyor.


