
Mustafakemalpaşa’da, aile arasında çıkan 
kavgada bir kişi, babası ile kız kardeşini bıçakla 
yaraladı, araya giren komşusunu öldürdü. 
Mustafakemalpaşa’ya bağlı kırsal Eskikızılelma 
Mahallesi’nde, Yasin D. (22), babası Hasan D. 
(48) ve kız kardeşi Yasemin D. (19) ile henüz 
bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. 
Tartışmanın büyümesi üzerine komşuları Os-
man Kılınç (28) eve gelerek kavgayı ayırmaya 
çalıştı. Babası ve kız kardeşini çeşitli yerlerinden 
bıçakla yaralayan Yasin D, araya giren Osman 
Kılınç’ı öldürdü. n 3. sayfada

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 
Piyade Sözleşmeli Er İsmail ÜnalEr, Piyade 
Mehmet Demir ve Piyade Teğmen Duabey 
Onur Öztürkmen, memleketlerinde son yol-
culuklarına uğurlandı.  n 7. sayfada

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) verile-
rine göre, bu yılın ilk 6 ayında Türkiye’de e-
ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 116’lık artışla 348 milyar lira, 
perakende e-ticaret hacmi ise 233 milyar 
lira seviyesine çıktı.   n 5. sayfada

6 aylık e-ticaret hacmi 
233 milyar lira 
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Bursa’da kadınlara 
özel mobil uygulama

Şehitlerimiz son  
yolculuklarına uğurlandı 

n Haberi 6’da

Şiddet ancak 
önlem alınarak 
engellenebilir!

DEVA’nın mavi 
yelekleri…

Alpaslan 
YILDIZ

4’TE

Türk musikisi üstadı

Sayı: 2647 Fiyat: 2 TLHammâmîzâde İsmâil Dede Efendi 
9 Ocak 1778 - 29 Kasım 1846
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AK Parti milletvekilleri, Ulu-
dağ’ın korunması, geliştirilmesi, ta-
nıtılması ve farklı kurumlara ait 
planlama yetkilerinin, kurulacak 
Uludağ Alan Başkanlığında toplan-
masını öngören kanun teklifi verdi. 
AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan 
Çavuşoğlu ile Efkan Ala’nın ilk imza 
sahibi olduğu Uludağ Alanı Hak-
kında Kanun Teklifi ile doğal ve 
turistik değerler açısından büyük 
öneme sahip Uludağ bölgesinin, 
doğal sit alanları ve diğer korunan 
alanlar ile birlikte kaynak değerle-
rinin korunması, yaşatılması, ge-
liştirilmesi, tanıtılması, planlanması, 
yönetilmesi ve denetlenmesi ile 
alanda yürütülen faaliyetlere ilişkin 
konular düzenleniyor. 

TEKLİFTE  
NELER YER ALIYOR? 

Teklife göre, Uludağ Alanı’na 
kontrollü girişi ve alanın güvenliğini 
sağlamak esas olacak. Ulaşım, giriş 
kontrolü, alan güvenliğinin sağlan-
ması, parklarına ve ziyaretçi mer-
kezlerinde ödenecek ücretler ile 
Uludağ’dan faydalanma koşullarına 

yönelik usul ve esaslar, Uludağ Alan 
Başkanlığınca belirlenecek. Uludağ 
Alanı’nda korunması gereken ta-
şınmaz kültür ve tabiat varlıklarına 
ilişkin yapılacak her tür plan, proje, 
uygulama, iş ve işlemler, Uludağ 
Alan Komisyonu kararları uyarınca 
yürütülecek. Uludağ Alanı’nda ya-
pılacak uygulamalar; meri planlar, 
geçiş dönemi koruma esasları, kul-
lanma şartları ve Uludağ Alan Ko-
misyonu kararlarına göre yürütü-
lecek. Uludağ Alanı’nda her türlü 
aykırı uygulamanın giderilmesini 
sağlamak, gerektiğinde aykırı uy-
gulamaya konu yapı ve tesisleri yık-

mak veya yıktırmak Uludağ Alan 
Başkanlığının yetkisinde olacak. 
Uludağ Alanı’nda kömür ve akar-
yakıt depoları, sanayi ve benzeri 
tesisler kurulamayacak, madencilik 
faaliyetleri yapılamayacak, entegre 
tesislere yer verilemeyecek. Uludağ 
Alanı’ndaki kamu hizmetlerinde 
kullanılan bina ve tesisler, kamu 
konutları ile Tarım ve Orman Ba-
kanlığınca yapılan veya yaptırılan 
tüm yapı ve tesisler dışındaki Ha-
zinenin özel mülkiyetinde veya dev-
letin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan taşınmazlar, orman sayılan 
yerler ile daha önce Milli Parklar 

Kanunu gereğince tespit ve ilan 
edilen yerler, talep etmesi halinde 
Uludağ Alan Başkanlığına tahsis 
edilecek. Genel kolluk kuvvetlerine 
tahsisli veya bunların kullanımında 
olan taşınmazlar hakkında bu hü-
küm uygulanmayacak. Uludağ Ala-
nı’nda bulunan Hazine ile kamu 
kurum ve kuruluşlarının özel mül-
kiyetindeki taşınmazların satışı, 
trampası, kiraya verilmesi, işletil-
mesi, işlettirilmesi, ön izin verilmesi 
ve üzerlerinde irtifak hakkı kurul-
ması, devletin hüküm ve tasarrufu 
altındaki yerlerin kiraya verilmesi, 
işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin ve 
kullanma izni verilmesi gibi işlemler 
Uludağ Alan Başkanlığının uygun 
görüşü alınarak yapılacak. Ancak 
bu taşınmazlardan turizm amaçlı 
kullanılmasında yarar görülenlerin 
tahsisi, kamulaştırılması, kiralan-
ması, işletilmesi, işlettirilmesinde 
Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili 
olacak. Uludağ Alanı’nda zilyetlik, 
imar veya ihya yoluyla toprak ka-
zanılamayacak. 

Uludağ’daki Hazine ile kamu kurum ve 
kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazların 
satışı, trampası, kiraya verilmesi, işletilmesi, 
işlettirilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde 
irtifak hakkı kurulması gibi işlemler, Uludağ Alan 
Başkanlığının uygun görüşü alınarak yapılacak.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 
Uludağ Alan Başkanlığı kurulmasıyla ilgili kanun 
teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu. Teklife göre, 
Uludağ alanında her tür ve ölçekte planların 
hazırlanması, yenilenmesi ve değiştirilmesi 
işlemleri Uludağ Alan Başkanlığınca yürütülecek. 

Uludağ için  
Alan Başkanlığı 
teklifi TBMM’de!

Uludağ için  
Alan Başkanlığı 
teklifi TBMM’de!

n Haberin devamı 8. sayfada

TARİHİ DOKUYA YÖNELİK TEDBİRLERE 
UYMAYANLARA CEZA
Uludağ Alanı’nın doğal değerleri ile 
jeolojik/jeomorfolojik dokusunun, 
turizm potansiyelinin korunmasına ve 
yaşatılmasına yönelik alınan tedbir-
lere aykırı davranılması halinde 50 bin 
liradan 500 bin liraya kadar idari para 
cezası uygulanacak.  Uludağ Alanı’nın 
mevcut durumunu bozmayan ve yapı-

sal uygulamalar içermeyen konulara 
ilişkin belirlenecek tedbirlere aykırı 
davranılması veya izin almaksızın tu-
rizm amaçlı sportif faaliyette bulunul-
ması ve spor amaçlı organizasyon 
yapılması durumunda ise 10 bin lira-
dan 100 bin liraya kadar idari para 
cezası verilecek.

Bir yanda merhamet bir yanda eziyet

Kiracıya insanlık 
dışı muamele!

Hala merhameti 
yaşatanlar var!

Bursa’da 2 katlı bir apartmanı alan ev sahibi, binada kalan 
kiracıların oturdukları daireleri hemen boşaltması için elektrik 
ve suyu kesti. Şehrin merkezinde karanlıkta ve susuz kalan 
aileler ev sahibine tepki gösterirken, ilk okula giden çocukları 
ise mum ışığında ders çalışmak zorunda kaldı.

Orhangazi’de bir mahalle bakkalına gelen ve 
ismi açıklanmayan bir iş insanı, bakkaldaki ve-
resiye defterinde bulunan ve yaklaşık 7 bin TL 
tutarındaki tüm borçları kapattı. İşyeri sahibi 
Ali Kaplan isimli bir ma-
hallelinin aracılığı ile 
iş insanının gelip 
veresiye defte-
rindeki tüm 
borçları öde-
diğini belirtti.

n 8. sayfadan 8. sayfada

‘Kadınız Biz’ mobil uygulaması, iyilik hare-
ketleriyle gönül köprüleri kuracak, aynı zamanda 
kadınlar bir çok işyerinden indirimli alışveriş 
imkanı bulacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından 
hazırlanan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kadın 
Kulübü mobil uygulaması Kadınız Biz, kadınların 
iyilik hareketleriyle gönül köprüleri kurmasına, 
aynı zamanda bir çok işyerinden indirimli alışveriş 
yapmasına imkan sağlayacak.  n 4. sayfada

Aile arası kavgada 
komşu cinayeti!

“Kardeşliğimiz 
her anlaşmazlığın 
üstesinden  
gelecek güçte”

Erdoğan:

n Haberi 6’da

altılı masaya 
‘kukla’  
eleştirisi 

Bozdağ’dan

Efkan AlaHakan Çavuşoğlu



Sahnelediği oyunlarla Bursa’da ti-
yatroya yeni bir nefes getiren Nilüfer 
Kent Tiyatrosu (NKT), yeni sezonda 
kapalı gişe oynuyor. Murat Daltaban’ın 
genel sanat yönetmenliğini yaptığı Ni-
lüfer Kent Tiyatrosu, dünyaca bilinen 
George Orwell’in klasik romanı 1984’ün 
çağdaş sahne uyarlamasıyla yeni se-
zonda perde açmıştı. Murat Daltaban’ın 
yönettiği “1984” adlı oyuna Bursalı ti-
yatro tutkunları büyük ilgi gösterirken, 
Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun davetiyle 
İstanbul’dan gelen ve tiyatro eleştirmeni, 
gazeteci, yazar, iletişimci, sinema ve 
dizi oyuncularının yer aldığı konuklar 
da oyunu izledi. Oyuncu ve senarist 
Şerif Erol, senarist Aylin Alıveren, 
tiyatro eleştirmeni Seçkin Selvi, gazeteci 
Emin Çapa, Melis Alphan, oyuncular 
Ayşenil Şamlıoğlu, Esra Bilgiç, Ayşegül 

İşsever gibi isimlerin de aralarında yer 
aldığı konuklar, Nâzım Hikmet Kül-
türevi’nde sahnelenen oyunu ve Nilüfer 
Kent Tiyatrosu oyuncularının perfor-
mansını dakikalarca alkışladı. Nilüfer 
Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi 
Zeynep Terzioğlu Erdem de, oyunun 
ardından konuklarla bir araya geldi. 
Nilüfer’de sanatın özgür olduğunu be-
lirten Başkan Turgay Erdem, yasakların 
olmadığı bir anlayışla çalışmaları sür-
dürdüklerini belirtti. Nilüfer Kent Ti-
yatrosu ekibinden büyük bir övgüyle 
bahseden konuklar da, sanata ve sa-
natçıya verdiği değer için Nilüfer Bele-
diye Başkanı Turgay Erdem’e teşekkür 
etti. Konuklar, ziyaret programının 
ikinci gününde de Nilüfer Belediyesi’nin 
kültür sanat mekânlarını gezdi. Nilüfer 
Belediyesi’nin yaptığı proje ve çalışma-
larla Bursa’nın sanat köyü haline gelen 
Misi’de (Gümüştepe) güne başlayan 
konuklar, burada “Sanat Kahvesi”, “Fo-
toğraf Müzesi”, “İpek Evi” ve “Edebiyat 
Müzesi”ni ziyaret etti. Nilüfer Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla 
Aslan’dan Misi’de yapılan kültür sanat 
çalışmalarını dinleyen konuklar, daha 
sonra Gölyazı’daki “Apollonia Nekropol 
Arkeoparkı” ile kazı çalışmalarının de-
vam ettiği antik tiyatro alanını ziyaret 
etti. Günün sonunda Nilüfer Kent Ti-
yatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat 
Daltaban da, Balat Atatürk Ormanı’nda 
yer alan Ormandaki Kulübe’de, İstan-
bul’dan gelen konukları ağırladı. Pan-
demi sürecinde açık havada oyun sah-
nelenmesini sağlayarak, seyirciyi tiyat-
rodan mahrum bırakmayan proje de 
övgü topladı. (İHA)

Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun 
(NKT) davetiyle İstanbul’dan 
gelen ve aralarında tiyatro 
eleştirmeni, iletişimci, 
gazeteci, yazar, sinema ve 
dizi oyuncularının yer aldığı 
konuklar, yeni sezonun ilk 
oyunu olan 1984’ü büyük bir 
ilgiyle izledi. Oyuncuları 
dakikalarca alkışlayan 
konuklar, 
performanslarından da 
övgülerle bahsetti. Konuklar, 
Nilüfer Belediyesi’nin kültür 
sanat mekânlarını da gezdi.Bursa Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Alinur Aktaş, 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü çerçevesinde Bü-
yükşehir, BUSKİ ve Bursa Kent Kon-
seyi’nde görevli engelli personelle 
bir araya geldi. Meclis Salonu’nda 
yapılan ve Bursa Kent Konseyi Baş-
kanı Şevket Orhan’ın da katıldığı 
toplantıda engelli personeli dinleyen 
Başkan Aktaş, ‘Engelsiz Şehir Bursa’ 
vizyonu doğrultusunda çalışmalarını 
aralıksız sürdürdüklerini söyledi. 
Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşanabilir 
kent haline getirmek adına hayata 
geçirdikleri projelere engelli birey-
lerin de kolay erişimini sağlamaya 
özen gösterdiklerini dile getiren Baş-
kan Aktaş, “Ana ihtiyaçlardan bir 
tanesi ulaşım olarak öne çıkıyor. 
Bursa’daki engelli kardeşlerimizin 
gündüz bakımı ve ihtiyaçlarının gi-
derilmesi, beraberinde şehir içi ve 
şehir dışı gezileri ile alakalı farklı 
alternatiflerin sunulmasıyla ilgili 
programlama yapıp, kendileriyle 
paylaşmış olacağız. Bu noktada hiz-
met veren, destek olan tüm arka-
daşlarımıza teşekkür ederim. Engelli 
kardeşlerimize ‘hayata tutunma nok-
tasında’ verdikleri mücadele için yü-
rekten teşekkür ederim. Özelde de 
Kent Konseyi Engelliler Meclisimize, 
Bursa’mıza kattığı değerler, engelli 
kardeşlerimize yönelik çalışmaları 
için çok teşekkür ederim” dedi. (İHA)
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Roman ve öyküleriyle tanı-
nan Doğu Yücel, Nilüfer Bele-
diyesi Edebiyat Müzesi’nde Bur-
salı okurlarıyla buluştu. 

Nilüfer Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü’nün dü-
zenlediği söyleşiye, roman ve 
öykülerinin yanı sıra Taylan Bi-
raderler’in “Okul” ve “Küçük 
Kıyamet” filmlerinin senaryo-
sunu da kaleme alan Doğu Yücel 
konuk oldu. “Edebiyattan Se-
naryoya, Müzikten Edebiyata” 
başlıklı söyleşi Nilüfer Beledi-
yesi Edebiyat Müzesi’nde ger-
çekleşti. 1997 yılında Gençlik 
Kitabevi Öykü Yarışması’nda, 
1999 yılında da Nostromo Kısa 
Bilimkurgu Öykü Yarışması’nda 
başarı ödülleri kazanan Yücel, 
Bursa Rock City Kültür Derneği 
Başkanı Ferdi Arslan’ın edebi-
yat, senaryo ve müziğe ilişkin 
sorularını yanıtladı. Okurların 
yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 
Yücel, edebi hayatının dönüm 
noktalarını samimiyetle katı-
lımcılarla paylaştı. 

(İHA) 

Türkiye’nin teknoloji odaklı eğlence ve kültür-
sanat platformu Biletinial, Timsah Ateşi’ni Bur-
salı tiyatroseverler ile buluşturacak. Başrol-
lerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Ku-
bilay Tunçer’in paylaştığı ödüllü oyun, 
sevgisiz bir evde hayatlarını sürdüren 
iki kız çocuğunun etkileyici hikayesini 
anlatıyor. 2019 yılında Edinburgh Fringe 
Tiyatro Festivali’nin en iyi oyunları 
arasında yer alan Timsah Ateşi, 4 Aralık 
Pazar günü saat 19.00’da Merinos Ata-
türk Kültür Merkezi Orhangazi Salo-
nu’nda sahnelenecek. Oyunun biletleri ise 
Biletinial’da satışa sunuldu. Timsah Ateşi, 
zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin babalarıyla 
olan çalkantılı hikayesini konu alıyor. 1989 yılında 
Kuzey İrlanda’da geçen oyun, temposu bir an bile olsun 
düşmeyen, sürreal yapısıyla izleyicileri etkisi altına alıyor. 
Yapımcılığını Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu & Piu 
Entertainment’in üstlendiği oyunun yönetmen koltuğunda 
ise Mehmet Ergen oturuyor. (İHA)

“Timsah Ateşi” 
Bursa seyircisiyle 
buluşmaya  
hazırlanıyor
Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nin 2019 yılında 
en iyi oyunları arasında yer alan “Timsah Ateşi”,  
4 Aralık Pazar günü Merinos Atatürk Kültür 
Merkezi Orhangazi Salonu’nda Bursa seyircisi ile 
buluşacak. Sevgisiz bir evde hayatlarını sürdüren 
iki kız çocuğunun etkileyici hikayesini anlatan 
oyunun biletleri ise Biletinial’da satışa sunuldu.

Sosyal belediyecilik 
uygulamaları doğrultusunda 
kadın, yaşlı ve engelliler gibi 

toplumun dezavantajlı 
gruplarına pozitif ayrımcılık 

uygulayan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, ‘Engelsiz Şehir 

Bursa’ vizyonu 
doğrultusunda çalışmalarını 

engelli personeliyle  
birlikte yürütüyor.

1984 oyununa 
büyük övgü

Bursa’da düzenlenen 
Teknoloji Kampı’na giderken 
geçirdikleri trafik kazası sonu-
cu hayatını kaybeden Genç 
İHH gönüllüleri Murat Can 
Kaya, Kağan Talip Tığlı, Yusuf 
Taha Göktaş ve Tarık Kesekçi 
için vefatlarının birinci yıl 
dönümünde Büyük Çamlıca 
Camii’nde anma programı 
düzenlendi. 

Caminin konferans salonun-
da düzenlenen “Şahitler Buluş-
ması” programı Kur’an-ı Kerim 
tilavetiyle başladı. Genç İHH 
Başkanı Muhammed Cihat Çe-
lik, programda yaptığı konuş-
mada bir yıl önce bugün acı 
haberi aldıklarını belirterek, 
“Kardeşlerimiz fedakarlık gös-
tererek teknoloji kampı için 
yolculuk ediyorlardı. Hepimiz 
sarsıldık, çok üzüldük. Bizim 
üzerimize düşen onların bırak-
tığı mirasa sıkı sıkı sarılmaktır. 
Uğruna mücadele ettikleri da-
vaları bize kalan mirastır. Kar-
deşlerimiz İslam uğrunda, da-
vamız uğrunda şehit olan ne 
ilk ne de son kardeşlerimiz ola-
cak. Bugüne kadar canlarını 
feda eden tüm şehitlerimize 
rahmet diliyorum.” dedi. Yedi-
Hilal Genel Başkanı Salim Sa-
rıyıldız da şehit ailelerine ula-
şılmaz bir metanet örneği gös-
terdikleri için teşekkür etti. 
Programda, 4 İHH gönüllüsü-
nün arkadaşlarınca anıları ve 
hikayeleriyle anlatıldığı sineviz-
yon gösterisi de yer aldı. Genç 
İHH gönüllüleri Muratcan Kaya 
(21), Yusuf Taha Göktaş (22), 
Tarık Kesekçi (26) ve Kaan Talip 
Tığlı (25), Bursa’da teknoloji 
kampına giderken İstanbul-
Bursa-İzmir Otoyolu’nda geçen 
yıl 27 Kasım’da geçirdikleri tra-
fik kazası sonucu hayatını kay-
betmişti. (AA)

Trafik kazasında 
vefat eden Genç İHH 
gönüllüleri anıldı

Doğu Yücel  
ile Edebiyat 
Müzesi’nde söyleşi

Engelsiz Bursa  
birlikte mümkün
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Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

16/8

14/9

10/4

16/7
15/8

16/10

14/5

12/7

9/4
11/7

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:28
07:57
12:57
15:25
17:46
19:10

BURSA
SALI

16/8

PERŞEMBE

20/11

ÇARŞAMBA

18/11

15/10 İMSAK İYE

Aile arası kavgada 
komşu cinayeti!

Mustafakemalpaşa’ya bağlı kırsal Es-
kikızılelma Mahallesi’nde, Yasin D. (22), 
babası Hasan D. (48) ve kız kardeşi Ya-
semin D. (19) ile henüz bilinmeyen bir 
nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın 
büyümesi üzerine komşuları Osman Kı-
lınç (28) eve gelerek kavgayı ayırmaya 
çalıştı. Babası ve kız kardeşini çeşitli 
yerlerinden bıçakla yaralayan Yasin D, 
araya giren Osman Kılınç’ı öldürdü. Ses-
leri duyan komşuların ihbarda bulunması 

üzerine olay yerine çok sayıda jandarma 
ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli Yasin 
D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Osman 
Kılınç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. 
Kılınç’ın cesedi Mustafakemalpaşa Devlet 
Hastanesi morguna kaldırılırken ağır 
yaralı baba ile kızı, Bursa’daki hastanelere 
sevk edildi. Şüphelinin jandarma komu-
tanlığındaki işlemleri sürüyor.  

(AA)

Mustafakemalpaşa’da, 
aile arasında çıkan 

kavgada bir kişi, 
babası ile kız kardeşini 
bıçakla yaraladı, araya 

giren komşusunu 
öldürdü.

Osmangazi’deki olay Emek Mahalle-
si’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Korupark AVM’de gençler arasında henüz 
bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. 
Kavgada yumruklar ve tekmeler havada 
uçuşurken orada bulunan özel güvenlik 
ve polis ekibi kavgaya müdahale etti. Olay 
yerine gelen takviye polis ekipleriyle birlikte 
taraflar ayrılarak karakola götürülürken 
yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye 
kaldırıldı. Kavga anı orada bulunan bir 
vatandaşın kamerasına yansıdı. Olayla 
ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)

AVM’de kavga 
kameraya yansıdı

Bursa’da trafik kazasında gözünü 
kaybeden ve çenesi kırılan kedi, ba-
şarılı operasyonla sağlığına kavuştu. 

Bursa’da trafik kazası sebebiyle 
gözünü kaybeden ve çenesi dağılan 
kedi, hayvanseverler tarafından Ni-
lüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Te-
davi Merkezi’ne getirildi. Yapılan ame-
liyatların ardından sağlığına kavuşan 
kedi, sokaklara döneceği günü bekliyor. 
Kaybettiği gözünün yerine yağ doku 
yerleştirilen kediye renginden dolayı 
‘çiko’ ismini koyduklarını belirten Ni-
lüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Te-
davi Merkezi’nde Veteriner Hekim 

Ayşe Yazıcı, ”Göz küresi yerinde değildi. 
Çenesinden birkaç kırığı vardır. Ya-
şadığı kazadan birkaç gün sonra bize 
getirilmiş. Ameliyatta gözünü yerinden 
almak zorunda kaldık. Yerine yağ 
doku ve protez yerleştirdik. Göze ko-
nulan protezler gibi değil de, yağ doku 
olarak görünecek. Bugün keyfi yerinde, 
biraz yaş mama da yedi. İnanılmaz 
uysal bir kedi. Renginin çikolataya 
benzemesinden dolayı da adını çiko 
koyduk. Tedavi süreci tamamlandıktan 
sonra yaşadığı bölgede hayatına devam 
edecek” dedi. 

(İHA)

Orhangazi’de motosikletten çeşitli 
malzemeler çalan hırsız, polis ekiple-
rinin takibi sonucu yakalandı. Gözal-
tındaki işlemlerinin ardından adliyeye 
sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. 

Orhangazi’deki olay ORKENT Blok-
ları’nda meydana geldi. Alınan bilgilere 
göre, site içerisinde bir motosikletin 
sepetinde bulunan çeşitli eşyaların ça-
lındığını gören çevredekiler durumu 
polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine 
olay yerine gelen ekipler bölgede yap-
tıkları kamera incelemelerinde hırsızın 
U.L.(23) isimli şahıs olduğunu tespit 
etti. Cumhuriyet Savcılığının talimatı 

ile harekete geçen polis ekipleri U.L.’yi 
çaldığı malzemelerle birlikte gözaltına 
aldı. U.L., Emniyet Müdürlüğündeki 
işlemlerinin ardından çıkarıldığı mah-
kemece tutuklanarak cezaevine gön-
derildi. (İHA)

Bursa’da sürücüsünün kontro-
lünden çıkan kamyon devrildi, o 
anlar anbean güvenlik kamerala-
rına yansıdı. Yıldırım’daki olay Yu-
nusemre Mahallesi’nde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, sürü-
cüsünün kontrolünden çıkan kam-
yon devrildi. Sürücünün yardımına 
ilk olarak çevredekiler koşarken, 
ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık 
ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 
sağlık ekipleri kazayı hafif sıyrık-
larla atlatan sürücüyü tedbir amaçlı 
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne kaldırdı. Kamyonun 
devrilme anı saniye saniye güvenlik 
kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili 
tahkikat başlatıldı. (İHA)

Gürsu Yenidoğan Spor Kulübü 
ile İnegöl Karadeniz Güven Spor 
Kulübü arasında oynan Süper 
Amatör Lig maçında bir polis me-
muru ile bir futbolcu yaralandı. 

Süper Amatör Lig B Grubu’nda 
mücadele eden Gürsu Yenidoğan 
Spor ile İnegöl Karadeniz Güven 
Spor arasında oynanan maçta ev 
sahibi takım taraftarları hakemin 
penaltı kararı sonrası sahaya atladı. 
Taraftarları durdurmak isterken 
bir polis memuru yaralandı. Yaralı 
polis memuru Gürsu Devlet Has-
tanesi’ne kaldırıldı. Müsabaka 1-
1’lik beraberlikle sonuçlanırken, 
son düdüğün ardından taraftarlar 
sahaya girerek Karadeniz Güven 
Sporlu oyunculara saldırdı. Bu sı-
rada da bir futbolcu hafif şekilde 
yaralandı. (İHA)

Bursa’da bulunan Korupark 
Alışveriş Merkezi’nde başlayıp 
dışarı taşan gençler arasındaki 
kavga kameralara yansırken; 
yaralananlar ambulanslarla 
hastaneye kaldırıldı.

Trafik kazasında ağır yaralanan 
kedi, ameliyatla hayata döndürüldü

Hırsızlık zanlısı polisten kaçamadı

Saha karıştı  
bir polis ve bir  
futbolcu yaralandı

Kontrolden 
çıkan kamyon 
devrildi
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 Yıllar yıllar önce yani daha AK Parti ikti-

darı ortada yokken dönemin Liberal Demo-
krat Parti Genel Başkanı Besim Tibuk, bir 
televizyon programında, “Kardeşim bu terö-
ristleri neden terörden yargılıyoruz. Gitmiş 
adam öldürmüş. Cinayet. Adam öldürmek-
ten ceza vermek yerine terörden yargılıyo-
ruz hem o kadar ceza almıyor hem de siyasi 
suçlu oluyor” demişti. 

Belki de öyle yapılsa cezaevlerindeki bir-
çok sorun da yaşanmamış olacaktı bu sü-
reçte. Tabi konu uzmanlık gerektiren bir 
alan ve artısı eksisi devlet tarafından mut-
laka değerlendirilmiş ve ona göre bir yön-
tem izlenmiştir.  Ancak mantalite olarak 
bugün yaşadığımız şiddet olayları için de bu 
mantıkla hareket etmek mümkün olabilir.  

Mesela son bir haftada Bursa’da iki ama-
tör karşılaşmada olaylar çıktı. En ağırı ise 
haftasonu İzmir’de oynanan Altay-Göztepe 
maçındaki olaylar.  

Birileri yine karışıklığın peşinde mi? Tür-
kiye’yi kaosa sürüklemek isteyenlerin büyük 

kalkışmaya yeltendiği 2013-2016 yılları ara-
sında olayları hatırlıyoruz.  

Fenerbahçe takım otobüsü, 4 Nisan 
2015 günü Çaykur Rizespor deplasmanı dö-
nüşü, Rize-Trabzon yolunda saldırıya uğra-
mış ve takım otobüsü kurşunlanmıştı. 
Futbol provakasyona, kitlesel olaylara ol-
dukça açık. Burada kulüplere ceza vermek 
yerine kişilerin tespit edilerek çok daha sert 
cezalar verilmesi anlam taşır diye düşünüyo-
ruz.  

Bir taraftar elinde koca değnekle sahayı 
bir baştan bir başa kat edip Altay’ın kalecisi 
olan kardeşimize saldırıyor. Şiddetle sopayı 

önce kafasına sonra sırtına vuruyor. Ancak 
ikinci darbenin ardından müdahale ediliyor.  

Bu nasıl bir tedbirsizlik ve bu nasıl bir 
önlemsizlik. Türkiye’nin her yanında stad-
larda maçlar yapılıyor. Bu kadar güvenlik 
zaafiyeti ve bu kadar tehlike varsa oynama-
sın çocuklar. Ya da nasıl çıkacak sahaya fut-
bolcular? 

Sadece yeşil sahalarda değil tabi şiddet. 
Hayatın her alanında ne yazık ki her gün 
başka başka şiddet olayları yansıyor haber-
lere. İnsana, hayvana ağaca, anıta bile şiddet 
uygulanan bir iklim yaşıyoruz ne yazık ki! 

Burada bu ülkenin hukukçu onlarca mil-
letvekili, onlarca bürokratı, bilim adamı var. 
Bunun çözümüne yönelik hareket etmek 
için ne bekliyorlar?  

Sorun ortada ve her gün yaşanıyor. Çö-
zümü için de harekete geçmek gerekiyor. 
Harekete geçilmeden kendi kendine çözüm-
lenecek bir sorun da değil. Üstelik kötü ör-
nekler arttığında ve cezasızlık sürdüğünde 
bunların artması da mümkün.  

Bu ülkene her birey olumsuzlukların 
olumluya dönmesi için hareket etmek duru-
munda. Kamu yöneticileri ve siyasetçilerin 
ise görevi bu. Yani şiddet toplumun sorunu 
olmaya başladıysa bunun önlemlerini almalı 
ilgili idareler, siyaset, bürokrasi vs.

DEVA’nın mavi yelekleri…Şiddet ancak 
önlem alınarak 
engellenebilir!

Alpaslan 

YILDIZ
alpaslanyldz@gmail.com

Büyükşehir Belediyesi tarafından ha-
zırlanan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kadın 
Kulübü mobil uygulaması Kadınız Biz, ka-
dınların iyilik hareketleriyle gönül köprüleri 
kurmasına, aynı zamanda bir çok işyerinden 
indirimli alışveriş yapmasına imkan sağla-
yacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Bursalı sanatçı Ceyda Dü-
venci’nin sunumuyla tanıtılan mobil uy-
gulamayı ilk indiren 10 bin kişiye kent içi 
ulaşımda geçerli 10 binişlik Bursakart ve 
çekilişle belirlenecek 160 aileye de sosyal 
tesislerde yemek ikramı müjdesi verdi. 

UYGULAMA İÇERİĞİ 
Bursa’da ‘gençlere yönelik’ tüm faali-

yetleri Büyükşehir Gençlik Kulübü mobil 
uygulaması çatısı altında toplayarak üye-
lerine birbirinden avantajlı fırsatlar sunan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, benzer uy-
gulamayı şimdi de kadınlar için hayata ge-
çirdi. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem 
Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen 
‘Kadınız Biz’ Büyükşehir Belediyesi Kadın 
Kulübü mobil uygulaması; ‘Fikir Sandığı’ 
bölümüyle fikirleriyle kent yönetimine ka-
tılmalarına imkan sağladığı kadınlara ‘Uz-
manına Yaz’ ve ‘Kadın Danışma Merkezleri’ 
bölümleriyle sorunlara uzmanından cevap 
bulma imkanı tanıyor. Uygulamanın ‘Mut-
luluk Köprüsü’ bölümü ile kullanılmayan 
eşyaların ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılması sağlanırken, ‘Fırsatlar’ modülü 
sayesinde de kadınlar anlaşmalı mağaza 

ve işyerlerinden indirim kazanıyor. Uygu-
lamaya üye olan kadınlar, indirimleri yine 
uygulama üzerinden sokak hayvanları için 
‘mama başta olmak üzere’ birçok sosyal 
projede değerlendirebiliyor. KADES başta 
olmak üzere GoBursa, Gençlik Kulübü, 
Bursa Kart Mobil ve BUSKİ uygulamalarına 
da kısa yoldan erişim imkanı sağlayan Ka-
dınız Biz uygulamasını kullanan kadınlar, 
uygulamadaki paylaşım, beğeni ve yorum-
larıyla kazandıkları puanları da sanal mar-
kette gönüllerince harcayabilecek. Yine uy-
gulamanın ‘İyilik Hareketi’ modülü ile ka-
dınların sosyalleşmelerine imkan sağla-
nırken, ilk iyilik hareketi 10 Aralık’ta 
Dağcılık Federasyonu işbirliğiyle yapılacak 
doğa yürüyüşü ile başlayacak. 

KADINIZ BİZ, GÜÇLÜYÜZ BİZ 
Bursalı kadınların hem belediye hiz-

metlerine bir dokunuşla ulaşabileceği hem 
de yardımlaşma ve dayanışmanın yanında 
birbirinden avantajlı fırsatlar yakalayabileceği 
‘Kadınız Biz’ mobil uygulamasının tanıtımını, 
Bursalı ünlü sanatçı Ceyda Güvenci yaptı. 
Özellikle pandemi dönemiyle birlikte her 
şeyin internet üzerinden gerçekleştiği bir 
sürecin yaşandığını hatırlatan Düvenci, 
“Bursa Büyükşehir Kadın Kulübü aplikas-
yonu gerçekten müthiş. İncelediğimde çok 
mutlu oldum. Aslına bakarsanız, bizi eski 
komşuluk zamanlarımıza götürüyor. Hani 
evde fazla olanı komşuya vermek. Kullan-
madığın ama başkasının da ihtiyacı olanı 
bedelsiz vermek. Ve çok daha fazlası ger-
çekten bu uygulamada. Hizmetlerde ka-
dınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaptığını 

bildiğim Büyükşehir Belediye Başkanımıza 
teşekkür ediyorum. Kadınız biz, güçlüyüz 
biz. Sözümüzü sakınan değiliz biz. Sözümüz 
çok, sözümüz manalı, sözümüz anlamlı. O 
yüzden sözünüzü sakınmayın. Birbirinden 
güçlü, birbirinden özgür, birbirinden özerk 
ve bağımsız çocuklar yetiştirmek önce ka-
dının elinde. Yuvayı dişi kuş yapıyor. O 
yüzden adınıza yapılan her şey çok kıymetli. 
Onlara sahip çıkın. Kadınız biz, güçlüyüz 
biz. Bunu hiçbir zaman unutmayın ve kim-
senin unutturmasına da izin vermeyin” 
dedi. 

ÇATI UYGULAMA 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

Alinur Aktaş da sahnedeki dev telefon 
ekranından hem uygulamayı tanıttı hem 
de Ceyda Düvenci’nin sorularını yanıtladı. 
Uygulamanın belediyenin öz kaynaklarıyla 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından 
geliştirildiğinin altını çizen Başkan Aktaş, 
“Her yıl yaptığımız saha çalışmaları so-
nucunda şehrimizde kadın hizmetleri ile 
ilgili kadınların beklentilerinin daha fazla 
olduğunu gördük. Kadınların toplumsal 
sorunlarına çözüm üretmek ve kadın ça-
lışmalarımızı daha etkin kılmak adına 
Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Mü-
dürlüğümüzü kurduk. Büyükşehir Bele-
diyesi olarak bu uygulamayla kadın çalış-
malarını daha geniş kitlelere ulaştırmak, 
kadın dayanışmasını desteklemek ve sosyal 
hayata katılımlarını artırmak ana hedefle-
rimiz oldu. Eşitsizliklerin azaltılması, so-
rumlu üretim ve tüketim, sağlıklı ve kaliteli 
yaşam, kadın-erkek fırsat eşitliği ve kaliteli 

eğitim temel dayanaklarımız oldu. Uygu-
lamamız, yerelde kadınlara rehber niteliğini 
taşıyor. Hem STK’lar hem yerel yönetimler 
hem de kamu kurumlarının çalışmalarını 
kapsayan çatı uygulama yaptık. Uygula-
mamızı Bursa Büyükşehir Kadın Kulübü 
adıyla marketlerden indirebilirsiniz” diye 
konuştu. 

İLK 10 BİN KULLANICIYA  
ÖZEL HEDİYE 
Bu arada ünlü sanatçı Ceyda Düvenci, 

toplantıyı izleyiciler arasından takip eden 
Başkan Alinur Aktaş’ın eşi Sevinç Aktaş’ı 
da sahneye davet edip, uygulama hakkındaki 
görüşlerini sordu. Uygulamanın kadınların 
hayatını kolaylaştıracak birçok özelliğe sahip 
olduğunu belirten Sevinç Aktaş, tüm ka-
dınlara uygulamayı indirmelerini tavsiye 
etti. Düvenci’nin “Siz bu projeye bir şey 
katmak isteseniz, ne katmak isterdiniz”? 
sorusuna Sevinç Aktaş’tan beklenmedik 
yanıt geldi. Sevinç Aktaş, eşi Başkan Aktaş’a 
dönüp, “Ağanın eli tutulmaz misali, uygu-
lamayı ilk indiren 10 bin kişiye hediye ola-
bilir” şeklinde konuştu. Bunun üzerine 
Başkan Aktaş, uygulamayı indiren ilk 10 
bin kişiye şehir içi ulaşımda geçerli 10 
binişlik Bursakart ve bu 10 bin kişi içinde 
yapılacak çekilişle 160 çifte ‘çocuklarıyla 
birlikte’ Büyükşehir’in sosyal tesislerde ye-
mek müjdesi verdi. Bu müjdeler, salonu 
dolduran kadınlar tarafından alkış yağmu-
runa tutuldu. Etkinliğin sonunda Başkan 
Aktaş, uygulamaya katılıp indirimli alışve-
rişlere sponsorluk desteği veren firmalara 
teşekkür plaketi verdi. (Bülten)

Son olarak AK Parti Yıldırım 
ilçe ana kademe, kadın ve gençlik 
kolları teşkilatları ile biraraya ge-
len Başkan Gürkan, ilçe teşki-
latlarının çalışmaları hakkında 
bilgiler aldı. Barış Manço Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen top-
lantıda konuşan Davut Gürkan, 
gerçekleştirdikleri üye ve saha 
çalışmaları ile Bursa teşkilatla-
rının gücüne güç katan Yıldırım 
ilçe teşkilat mensuplarına teşek-
kür etti.  

Başkan Gürkan, Yıldırım Hal-
kı’nın AK Parti’nin kuruluşundan 
bu yana verdikleri destekle AK 
kadroların Bursa’daki en önemli 
dayanaklarından olduğunu be-
lirterek, “Bursa ve Yıldırım teş-
kilatlarımız da bu bilinç ve so-
rumlulukla şehrimizin merkez-
lerinden olan ilçemize hak ettiği 
hizmetlerin getirilebilmesi için 
gecesini gündüzüne katıyor. Hep 
birlikte güzel işlere imza atıyoruz 
ve atmaya da devam edeceğiz. 
Türkiye çapında tüm teşkilatla-
rımıza örnek gösterilen ‘Yüz Yüze 
Gönül Gönüle Bursa’ ziyaretle-
rimizde Yıldırım’da çalınmadık 
kapı,  sıkılmadık el bırakmama-
casına çalışan, tüm saha çalış-
malarımızda yanımızda olan ve 
partimize kazandırdığınız yeni 
üyelerimizle Türkiye Sevdalısı 
AK Yürekler’in gücüne güç katan 
siz değerli dava arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum” dedi. Top-
lantının ardından Yıldırım’da hiz-
met veren mahalle başkanları ile 
biraraya gelen Başkan Gürkan, 
ilçelerinde mahalle mahalle, sokak 
sokak Yıldırımlı hemşehrileri ile 
hemhal olarak, AK Parti hizmet 
ve siyaset anlayışının sancaktar-
lığını yapan mahalle başkanlarına 
teşekkür etti. Bursa’da hizmet 
götürülmeyen tek bir nokta bı-
rakmamak için tüm teşkilatları 
ile gece gündüz çalıştıklarını ifade 
eden Başkan Gürkan, şunları söy-
ledi:  “Burada her kademeden 
yol arkadaşımızın çabası önemli 
ve şehrimizin geleceği için çok 
kıymetli. Bursamızı, Bursa Halkı 
ile birlikte yöneterek, bölge bölge, 
mahalle mahalle yerinde ve za-
manında hizmetlerin verilebil-
mesi için mahalle başkanlarımızın 
temasları ve çabaları bizlere yön 
veriyor. İnşallah Bursamızı güçlü 
geleceğine ve Cumhurbaşkanı-
mız, Liderimiz Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın işaret ettiği gibi Tür-
kiye Yüzyılı vizyonumuza hep 
birlikte hazırlayacağız.” (Bülten)

Başkan Özkan, ekim ayında ger-
çekleştirilen seçimlerde Bursa Ticaret 
Borsası (Bursa TB) başkanlığına yeniden 
seçilerek güven tazeleyen Bursa TBBaş-
kanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
Özer Matlı’ya, Meclis Başkanı Mehmet 
Aydın ve Yönetim Kuruluna ‘hayırlı ol-
sun’ dileklerini iletti. 

“ÖNEMLİ KATKILAR  
SAĞLAYACAKTIR” 
Ziyarette Özkan, bir yandan yeni 

dönemin hayırlı olması temennisinde 
bulunurken, bir yandan da Gıda OSB 
uygulamasıyla ilgiliistişarelerde bulundu. 

Özkan, seçimlerin ardından yoluna 
güçlenerek devam eden Bursa Ticaret 
Borsası’nınyeni dönemde de Bursa’nın 
her alanda çok daha iyi noktalara ulaş-
masına önemli katkılar sağlayacağına 
dair inancını paylaştı. Gerçekleşen gö-
rüşmede, Bursa’nın tarım ve sanayi 
altyapısı ile ülke ekonomisinde çok 

güçlü bir yere sahip olduğuna vurgu 
yapan Başkan Ali Özkan, sürdürülebilir 
bir geleceğe katkı sağlama noktasında 
gıda alanında üretim yapan KOBİ’lerin 
önemli olduğuna vurgu yaptı. 

“TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEK  
OLACAK BİR DÖNÜŞÜM”   
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 

ifade eden Bursa Ticaret Borsası Baş-
kanı Özer Matlı da Avrupa Yeşil Mu-
tabakatı çerçevesinde karbon sıfır 
odaklı planlanan, kaynakların verimli 
şekilde kullanılacağı, sürdürülebilir 
bir geleceğe katkı sağlayacak Gıda 
OSB uygulamasının, Türkiye’de örnek 
bir dönüşüm olacağına vurgu yaptı. 
Matlı, “Bursa Büyükşehir 
Belediyesi`nin önderliğinde, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin deste-
ğiyle, ülkemize gıda, tarım ve hay-
vancılık alanında örnek bir iş modeli 
ortaya koyarak şehrimizin bu ihtiya-
cını çözmüş olacağız.Sürdürülebilir 
bir gelecek adına çok değerli bir yapı 
bu. Şehrimize katma değerli projeler 
kazandırmak için çalışmalarımız aynı 
kararlılıkla devam edecek” ifadelerini 
kullandı. (Bülten) 

Bursa’da kadınlara 
özel mobil uygulama

‘Kadınız Biz’ mobil 
uygulaması, iyilik 

hareketleriyle gönül 
köprüleri kuracak, 

aynı zamanda kadınlar 
bir çok işyerinden 
indirimli alışveriş 

imkanı bulacak.

Başkan Özkan’dan BTB’ye ‘hayırlı olsun’ ziyareti
Karacabey Belediye Başkanı 
Ali Özkan, geçtiğimiz 
günlerde Bursa Ticaret 
Borsası’nı ziyaret etti.

Siyasette ilginç yöntemler uyguluyor ve sokağı renklendiren et-
kinlikler yapıyor DEVA Partisi.  

Hamaset siyaseti ya da sokakta karşılığı olmayan şovlardan öte, 
modern siyaset yöntemleri ile kendi kitlesini konsolide ederken, yeni 
destekçiler kazanma noktasında da en gerçekçi çalışmaları yapan par-
tilerden birisi şüphesiz. Stand kurup üye kaydı yapmak gibi klasik ve 
aslında çok da etkisi olmayan yöntemler yerine daha genç daha çekici 
ve etkileyici unsurlar katıyor siyasete.   

Bunlardan biri hiç kuşkusuz eylem planı kitapçıkları. Her ne 
kadar parti broşürleri çok okunmuyor olsa da DEVA Partisi’nin kitap-
çıkları merak edip okuyan seçmenler için oldukça etkileyici. Tabi özel-
likle kararsız seçmenler üzerinde bir etkisi olabilir bunların politize 
olmuş seçmende daha etkisiz olacaktır. 

Bugünlerde ise Bursa için söylüyorum, İl Başkanı Serkan Özgöz 
yönetiminde mavi yelekleriyle sahaya çıkıyorlar. Çarşı Pazar gezip si-
yaset yapıyorlar. Mavi renkli yelekleri ile akılda kalıcılık noktasında ol-
dukça başarılı bir çalışma yürüttükleri ortada.  

Birçok partinin eski Türkiye propaganda yöntemlerine sarıldığı bir 
süreçte yeni modern ve genç siyaset örnekleri ortaya koyan DEVA Par-
tisi’nin bu yöntemle kalıcılığını güçlendirdiği ortada. Bugünün olmasa 
da yarının siyasetinin bu yöntemleri daha çok sahipleneceği ortada.  

Yani DEVA geleceğin siyaset ritüellerinin bir kısmını deniyor. 
Türk siyasetinde başarılı olur mu olmaz mı bunu seçimlerde görece-
ğiz. Ancak siyaset adına yeni bir şeyler yapma çabası görünüyor. Çir-
kinleştirmeden siyaseti güzelleştirenler siyasi adımda olduğu gibi bu 
adımları da ilgiyle izliyoruz.  

AK Parti’de teşkilat  
buluşmaları sürüyor



Hafta sonunda İstanbul’da ger-
çekleştirilen Türkiye Seyahat Acen-
taları Birliği’nin (TÜRSAB) 24. Ola-
ğan Genel Kurulu’nda Firuz Bağlı-
kaya başkanlığındaki TÜRSAB Genel 
Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine 
yeniden seçilen Hasan Eker, “Ülke 
geneline yönelik olduğu gibi Bursa 
ve Güney Marmara’daki turizm de-
ğerlerimiz ve potansiyelimize yö-
nelik olarak çalışmalarımızı sürdü-
receğiz” dedi. Genel Kurul sürecine 
ilişkin değerlendirmelerde bulunan 
Eker, “TÜRSAB, Firuz Başkanımız-
dan önceki yıllarda mali sıkıntılar 
içinde olan bir kurumdu. Firuz Baş-
kanımız ilk döneminde yönetimi 
devraldıktan sonra uyguladığı mali 
disiplin sayesinde borçlar ödendi, 

TÜRSAB’ın önü açıldı ve faal bir 
kurum haline geldi. Dolayısıyla gerek 
sürdürülen mali disiplin, gerekse 
sektöre ve üyelere yönelik çalışmalar 
sonucu TÜRSAB üyeleri Firuz Baş-
kan’a ve Yönetimine yönelik güven-
lerini tazelediler” dedi. 

Açıklamasında, yeni dönemde 
TÜRSAB’ın önünün daha da açık 
olacağını belirten TÜRSAB Genel 
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Burkon Turizm Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Eker, “Bundan sonra 
TÜRSAB’ın önü daha da açık ve 
daha etkin olacak. Haliyle kazanan 
da ülkemiz turizmi ve ekonomisi 
ile birlikte üyelerimiz olacak. Tüm 
üyelerimize de bize olan güvenleri 
nedeniyle teşekkür ediyoruz” şek-
linde konuştu. Eker açıklamasını 
şöyle tamamladı: “Şunu da belirtmek 
isterim ki; Bu dönemde de Bursa’nın 
TÜRSAB Genel Merkez Yönetiminde 
temsil ediliyor olması kentimiz ve 
bölgemiz turizm sektörü için elbette 
önemliydi. Bizler de Ülke geneline 
yönelik olduğu gibi Bursa ve Güney 
Marmara’daki turizm değerlerimiz 
ve potansiyelimize yönelik olarak 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”  

(Bülten)

Covid-19 salgınıyla birlikte 
hızla değişen iş yapış modelleri 
ticaretin de seyrini değiştirdi. 
E-ticaret, geçtiğimiz yıllar-
dan bu yana gerçekleşen 
ticarette payını yüksel-
tirken, daha önceleri sı-
nırlı çevrede satış ya-
pan işletmeler, e-tica-
ret sayesinde çok uzak 
coğrafyalardaki tüke-
ticilere ulaşarak geniş 
müşteri portföyüne sa-
hip oldu. Ticaret Ba-
kanlığı tarafından ha-
zırlanan Elektronik Ti-
caret Bilgi Sistemi (ETBİS) 
verilerine göre, bu yılın ilk 
6 ayında Türkiye’de e-ticaret 
hacmi bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 116’lık bir ar-
tışla 348 milyar lira seviyesine çıktı. 
Ayrıca, geçen yıla göre elektronik 
ortamdan verilen sipariş adedi yüz-
de 38 artışla, 1 milyar 654 milyon 
adetten 2 milyar 294 milyon adede 
yükseldi. Bu yılın ilk altı ayında 
perakende e-ticaret hacmi ise 233 
milyar lira seviyesine çıktı. Öte 
yandan, geçen yıl yüzde 17,7 olarak 
gerçekleşen e-ticaretin genel tica-
rete oranı bu yıl yüzde 18,5 olarak 
gerçekleşti. 

E-TİCARETTE KONTROLSÜZ  
BÜYÜMENİN ÖNÜNE  
KANUN İLE GEÇİLDİ 
Kontrolsüz büyümelerin önüne 

geçmek isteyen Ticaret Bakanlığı 
ise, Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) ve Avrupa Birliğinde (AB) 
yer alan çeşitli ülkelerin mevzu-
atlarını gözeterek bir kanun 
taslağı oluştur-
du. 

1 Tem-
muz tarihinde 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde (TBMM) kabul edilen 
ve 7 Temmuz tarihinde Resmi Ga-
zete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren ‘7416 sayılı Elektronik Ti-
caretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun’ ile e-ticaret ortamının 

daha rekabetçi hale getirilmesi 
ve satıcı ile tüketici haklarının 
korunması hedeflendi. 

Kanunla birlikte e-ticaret pazar 
yerlerine çeşitli yükümlülükler ve 
lisans alma zorunluluğu getirilir-
ken, e-ticaret pazar yerlerinin 
kendini haksız bir şekilde sırala-
mada ön plana çıkarması ve satı-

cılar arasında ay-
rım yap-

m a s ı 

g i b i 
haksız tica-

ri uygulamalar en-
gellendi. Ayrıca Ticaret Bakanlığı, 
gerçekleştirilen uygulamalara ek 
olarak, dağıtım kanallarında ger-
çekleşen tıkanıklıkları önleyerek 
ve üreticilerin pazara erişmelerini 
kolaylaştırarak üretim gücünü ar-
tırmayı hedefliyor. 

E-TİCARETTE KULLANICILAR  
‘GÜVEN DAMGASI’  
İLE KORUNUYOR 
Kullanıcı sayısı her geçen gün 

artan e-ticarette, en önemli sorun-
lardan biri de kullanıcıların satıcılara 
duyduğu güven problemi. Ticaret Ba-
kanlığı da bu problemin önüne geç-
mek adına güvenlik ve hizmet kalitesi 
standartlarına uyduğu tespit edilen 
e-ticaret sitelerine ‘Güven Damgası’ 
veriyor. Güncel olarak ‘Güven Dam-
gası’ alan işletme sayısı 87. Bakanlık, 
sayının artırılmasına yönelik çalış-

malarına da devam ediyor. 
E-İhracat Destekleri Hakkın-

da Karar ile getirilen E-İhracat 
Konsorsiyumu çatısı altında; 

özellikle kadın ve genç gi-
rişimciler, üretim yapan 
ancak e-ihracat konu-
sunda yeterli bilgi biri-
kimine ve ihracat sü-
reçlerini yürütecek ope-
rasyonel yetkinliklere 
sahip olmayan üreticiler 
Ticaret Bakanlığı tara-
fından desteklenecek. 

Ayrıca, kadın girişimcilere 
istisna getirilerek Esnaf 

Vergi Muafiyet Belgesi sa-
hibi kişilerin E-İhracat Kon-

sorsiyumu üzerinden e-ihracat 
yapmalarına imkan sağlanacak. 
Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 

Türkiye’nin 2021 yılındaki e-ihraca-
tının genel ihracat içindeki payı yüzde 
1,3 olarak gerçekleşmişti. Bakanlık, 
e-ihracat ve e-ticarette 2023 yılında 
hedefi olarak ise yerli üreticiler tara-
fından ortaya çıkarılan ürünleri ABD, 
Çin, Brezilya ve Hindistan gibi büyük 
pazara sahip ülkelerde sergileyebil-
mek. Bu projeyi teşviklerle destekle-
yecek olan Ticaret Bakanlığı, e-ihra-
catın genel ihracat içinde payını ar-
tırmayı hedefliyor. (İHA)
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Otomobillerde ÖTV matrah-
larının düzenlenmesiyle bazı 
modellerde fiyatlar düştü. Sıfır 
otomobillerde oluşan indirimler 
sonrası vatandaşlar bayilere akın 
etti. Ancak bayilerde sıfır oto-
mobil bulabilmek neredeyse im-
kansız. Bazı bayilerin ise oto-
mobilleri stokladığı ifade edi-
lirken, yılbaşında otomobil fi-
yatlarında yeni zam beklentisi 
oluştuğu öğrenildi. Otomobil-
lerde ÖTV matrahlarının belir-
lenmesinde değişikliğe gidildi. 
Resmi gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren değişikliğe göre 
matrah alt limiti 120 bin liradan 
184 bin liraya yükseltildi. Bu 
değişiklik ile birlikte 595 bin 
TL ve altındaki araçların fiyat-
larının düşmesiyle birlikte bu 
fırsatı kaçırmamayı düşünen 
vatandaşlar bayilerin yolunu 
tuttu. İndirime giren otomobil 
markalarının bulunduğu bayi-
lerini gezen vatandaşlar bayi-
lerden “otomobil yok” cevabı 
alıyor. Bayiler vatandaşlara Ara-
lık ve Ocak ayı için gün verirken; 
vatandaşlar ise Aralık ayında 
otomobillere zam geleceği en-
dişesini yaşıyor. Öte yandan 
bazı otomobil galerilerinin oto-
parklarında ise çok sayıda sıfır 
otomobil bulunduğu dikkat çe-
kerken, bu araçların daha önce 
siparişi verilenler olduğu cevabı 
veriliyor. (İHA)

Nebati, İslam 
Kalkınma Bankası 
Başkanı ile 
görüştü 

Hazine ve Maliye Bakanı Nu-
reddin Nebati, İslam Kalkınma 
Bankası Başkanı Muhammed 
Al Jasser ile bir araya geldi. Ne-
bati, Twitter hesabından yaptığı 
paylaşımda, 28-29 Kasım’da İs-
tanbul’un ev sahipliği yapacağı 
İslam İşbirliği Teşkilatı Ekono-
mik ve Ticari İşbirliği Daimi 
Komitesi (İSEDAK) 38. Bakanlar 
Toplantısı vesilesiyle İslam Kal-
kınma Bankası Başkanı Al Jasser 
ile görüştüğünü bildirdi. Top-
lantının oldukça verimli geçti-
ğine dikkati çeken Nebati, “Ban-
ka ve ülkemiz arasındaki yakın 
iş birliğinden duyduğumuz 
memnuniyeti dile getirdik. Ay-
rıca ülkemizin Bankaya deste-
ğinin altını çizdiğimiz görüş-
mede, ülkemizin güçlü ekono-
misi ile sunduğu yatırım fırsat-
ları hakkında istişarelerde bu-
lunduk.” ifadelerini kullandı. 

Hazine ve Maliye Bakanı Nu-
reddin Nebati, Birleşik Arap 
Emirlikleri (BAE) Ekonomi Ba-
kanı Abdullah bin Tuk el-Mari 
ile bir araya geldi. Bakan Nebati, 
Twitter hesabından yaptığı pay-
laşımda, İstanbul’da Abdullah 
bin Tuk el-Mari ile görüştükle-
rini bildirdi. Nebati, “değerli 
dostum” diye hitap ettiği el-
Mari ile ülkeler arasındaki eko-
nomik iş birliği başta olmak 
üzere, bölgesel ve küresel eko-
nomik gelişmeleri detaylı bir 
şekilde değerlendirdiklerini kay-
detti. Ticaret Bakanı Mehmet 
Muş da dün el-Mari ile İstan-
bul’da görüşmüştü. Muş, bu-
luşmada, Türkiye ile BAE ara-
sındaki karşılıklı ticaret ve ya-
tırımları artırmaya yönelik ko-
nuları ele aldıklarını ifade et-
mişti. (AA)

Fiyatlar düştü ancak 
bayilerde otomobil 
bulunamıyor  

6 aylık e-ticaret hacmi 
233 milyar liraElektronik Ticaret 

Bilgi Sistemi (ETBİS) 
verilerine göre, bu 
yılın ilk 6 ayında 
Türkiye’de e-ticaret 
hacmi bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 116’lık artışla 
348 milyar lira, 
perakende e-ticaret 
hacmi ise 233 milyar 
lira seviyesine çıktı.

Ekonomi gündemi bu hafta yoğun ge-
çecek. Bu kapsamda, Türkiye İstatistik Ku-
rumu (TÜİK), 30 Kasım Çarşamba günü 
yılın 3’üncü çeyreğine ilişkin büyüme ra-
kamlarını açıklayacak. Temmuz-eylül dö-
nemine ilişkin dönemsel gayrisafi yurt içi 
hasıla (GSYH) verileri saat 10.00’da duyu-
rulacak. Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çey-
reğinde yüzde 7,6 büyüme kaydetmiş, 2021 
yılının 3. çeyreğinde büyüme oranı yüzde 
7,9 olmuştu. AA Finans Büyüme Beklenti 
Anketi’ne katılan ekonomistler, GSYH’nin 
3. çeyrekte yüzde 3,9 büyümesini bekliyor. 
TÜİK, yarın kasım ayına ilişkin ekonomik 
güven endeksini kamuoyuna duyuracak. 
Endeks, eylülde 94,3 iken ekimde yüzde 3 
yükselerek 97,1 olmuştu. 

DIŞ TİCARET VE ENFLASYON 
Bu hafta gözlerin çevrileceği diğer bir 

veri de 2 Aralık Cuma günü Ticaret Bakan-
lığınca açıklanması beklenen dış ticaret ve-
rileri olacak. Geçen ay ihracat 21,3 milyar 
dolara çıkarken, bu en yüksek ekim ayı ih-
racat verisi olarak kayıtlara geçmişti. İthalat 

da söz konusu ayda 29 milyar 303 milyon 
dolara yükselmiş, dış ticaret açığı ise 8 
milyar 6 milyon dolar olarak hesaplanmıştı. 
Enflasyon rakamları da gelecek hafta 5 
Aralık Pazartesi günü açıklanacak. Tüketici 
Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda 
yüzde 3,54, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 
(Yİ-ÜFE) yüzde 7,83 artış göstermişti. Yıllık 
enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 85,51, 
yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 157,69 
olarak kaydedilmişti. 

İŞSİZLİK VE SANAYİ ÜRETİM  
ENDEKSİ TAKİP EDİLECEK 
Gelecek ay takip edilecek diğer verilere 

de bakıldığında, işsizlik rakamları 12 Aralık 
Pazartesi günü belli olacak. TÜİK, ekim dö-
nemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açık-
layacak. İşsizlik oranı eylülde bir önceki aya 
göre 0,3 puan artışla yüzde 10,1 olarak ka-
yıtlara geçmişti. Ayrıca aynı gün ekim ayına 
ilişkin dış ticaret ve inşaat maliyet endeksleri 
açıklanacak. Sanayi üretim endeksi de 13 
Aralık Salı günü kamuoyuna duyurulacak. 
Endeks, eylülde aylık bazda yüzde 1,6 dü-
şerken, yıllık bazda yüzde 0,4 artış göster-
mişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı da kasım 
ayı bütçe gerçekleşmelerini 15 Aralık Per-
şembe günü açıklayacak. Aynı gün kasım 
ayı konut satış istatistikleri de açıklanacak. 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul 
edilen 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanunu Teklifi, Genel Kurul’daki görüşme-
lerin ardından yasalaşacak. (AA)

Hasan Eker: “Kazanan ülke 
turizmi ve sektörümüz oldu” 

Türkiye’yi bu hafta  
yoğun bir ekonomi  
gündemi bekliyor. Yılın 
üçüncü çeyreğine ilişkin 
büyüme verilerinin 
açıklanacağı haftada, dış 
ticaret ve ekonomik güven 
endeksine ilişkin datalar da 
kamuoyuna duyurulacak.

Ekonomide yoğun 
veri trafiği  

TÜRSAB Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Üyeliğine 
yeniden seçilen Hasan Eker, 
“Ülke geneline yönelik olduğu 
gibi Bursa ve Güney 
Marmara’daki turizm 
değerlerimiz ve potansiyelimize 
yönelik olarak çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz” dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde dü-
zenlenen, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 
Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Ko-
mitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı Açılış 
Programı’nda davetlilere hitap etti. Ali 
İmran Suresi’nden “Siz, insanlar için or-
taya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz” 
ayetini okuyan Erdoğan, “Resul-ü Ekrem 
Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam ise 
‘İnsanların en hayırlısı insanlara en 
faydalı olandır.’ buyurmuştur. Müslüman 
olmak şahsından ve ailesinden başlayarak 
içinde yaşadığı topluma ve tüm insanlığa 
karşı kendisini mesul hissetmek demektir. 
İslam ümmetinin mensupları olarak, 
hiçbirimiz kendimizi dış dünyadan, çev-
remizde ve ötesinde yaşanan hadiselerden 
izole edemeyiz.” ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fikir ay-
rılığına düştükleri, farklı kanaatlere 
sahip oldukları hususların ortaya çıka-
bildiğini, bunları hayatın tabii akışında 
karşılaştıkları sıradan meseleler olarak 
gördükleri ve çözüme kavuşturdukları 

müddetçe hiçbir sorun olmadığını söy-
ledi. İslam ümmeti olarak, kardeşlikle-
rinin her türlü anlaşmazlığın, her türlü 
fikir ayrılığının üstesinden gelecek güce 
ve dirayete sahip olduğunun altını çizen 
Erdoğan, Allah’tan aralarındaki bu sev-
giyi, ezelden ebede giden bu birlikteliği 
daim eylemesini diledi.  

“TAHIL SEVKİYATINI  
AFRİKA KITASI  
ÖNCELİKLİ YÜRÜTEREK” 
Erdoğan, söz verdikleri gibi yerli ve 

milli aşı TURKOVAC’ı milletle birlikte 
tüm insanlığın hizmetine sunduklarını, 
sayıları 44’e ulaşan büyükelçilikler ve 22 
TİKA ofisiyle kalkınma ve refah müca-
delelerinde Afrika halklarının yanında 
yer aldıklarını belirterek, tabii afetlerden 
ve savaşlardan etkilenen insanlara resmi 
kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
yardım eli uzattıklarını ifade etti. 

Aynı zamanda bölgede barış ve is-
tikrarın tesisi için de samimiyetle çaba 
harcadıklarının altını çizen Erdoğan, 
şöyle devam etti: “Rusya-Ukrayna ara-
sındaki savaşın sona erdirilmesi ve akan 
kanın durdurulması için ilk günden iti-
baren yoğun bir çalışma yürüttük. Her 
iki liderle olan yakın dostluğumuzu da 
kullanarak, Rus ve Ukrayna makamlarını 
ülkemizde farklı vesilelerle bir araya ge-
tirdik. Karadeniz üzerinden tahıl kori-
dorunu ve esir takası anlaşmasını hayata 
geçirerek, diplomatik çözümün mümkün 

olduğunu gösterdik. Enerji ve gıda kri-
zinin yoksul ülkeler başta olmak üzere 
tüm dünyayı etkilediği bir dönemde, 11 
milyon tonu aşkın tahılın Karadeniz ve 
boğazlar üzerinden sevkini temin ettik. 
Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın 
19 Kasım’dan itibaren 120 gün süreyle 
uzatılmasının, hassaten Afrikalı kardeş-
lerimizin çektiği sıkıntıları bir nebze 
olsun hafifleteceğine inanıyoruz. Tahıl 
sevkiyatını Afrika kıtası öncelikli yürü-
terek, inşallah biz de bu sürece destek 
olacağız.” 

İslam Ülkeleri Tercihli Ticaret Siste-
mi’nin geçen temmuz ayı itibarıyla yü-
rürlüğe girmiş olmasını memnuniyetle 
karşıladığını aktaran Erdoğan, şöyle ko-
nuştu: “Ülkelerimizin karşılıklı tanıdığı 
menşe ispat belgeleri düzenlenerek, sis-
tem kapsamında ticaretin başlaması da 
önemlidir. Keza, Ticaret Müzakereleri 
Toplantısı’nda alınan kararların sistemin 
uygulanmasını kolaylaştıracağı kanaa-
tindeyim. Buradan sisteme dahil olan 
ülkelere çabalarından ötürü teşekkür 
ediyor, sisteme henüz taraf olmamış ül-
kelerimizi de taraf olmaya davet ediyo-
rum. Önümüzdeki süreçte diğer İSEDAK 
üyelerinin de katılmasıyla ülkelerimiz 
arasındaki ticareti yüzde 25 seviyesine 
yükseltebiliriz.” 

Batılı siyasetçilerin oy devşirmek 
veya başarısızlıklarını örtmek için en 
sık başvurduğu araçlardan birisinin İslam 

karşıtlığı olduğunu belirten Erdoğan, 
“Lafa gelince demokrasi ve özgürlükler 
konusunda mangalda kül bırakmayanlar, 
mesele Müslümanların, özellikle de Müs-
lüman kadınların hakları olunca en faşist 
uygulamaları devreye almaktan çekin-
miyor. Kimi Avrupa ülkelerinde başör-
tüsüne okul, iş hayatı ve kamusal alanda 
getirilen hukuk dışı kısıtlamalar bunun 
en çarpıcı örnekleridir.” ifadesini kul-
landı. 

“YUNANİSTAN’DAKİ  
KARDEŞLERİMİZİN DİNİ  
LİDERLERİ TANINMIYOR” 
Yunanistan’daki Müslüman Türk 

azınlığın durumundan da bahseden Er-
doğan, şöyle devam etti: “Yunanistan’daki 
Müslüman Türk azınlığına yönelik yıl-
lardır süren haksız ve hukuksuz uygu-
lamalar artarak devam ediyor. Yunanis-
tan’daki kardeşlerimizin dini liderleri 
tanınmıyor. Vakıfları ve malları gasbe-
diliyor. Ana dillerini öğretmelerine izin 
verilmiyor. Kimlikleri reddediliyor. İslam 
alemi, Yunanistan’da zulme uğrayan kar-
deşlerimizin durumuna daha fazla seyirci 
kalmamalıdır. İslam ümmetinin ayrılmaz 
bir parçası olan Kıbrıs Türkü kardeşle-
rimizin maruz bırakıldığı hak ihlallerini 
de biliyorsunuz. Filistin halkının kendi 
devletine ve meşru haklarına kavuşması, 
Kudüs ve Mescid-i Aksa’da statükonun 
korunması için elimizden geleni yapı-
yoruz ve yapacağız.” 

“PEK ÇOĞUMUZ TERÖRÜN  
VAHŞİ YÜZÜNE ŞAHİT  
OLMUŞ İNSANLARIZ” 
Terör örgütlerinin İslam’ı ve Müslü-

manları hedef aldığını aktaran Cumhur-
başkanı Erdoğan, şöyle konuştu: “Pek 
çoğumuz terörün vahşi yüzüne şahit ol-
muş insanlarız. Terör örgütlerinin kalleş 
saldırılarında vatandaşlarımızı kurban 
verdik. Bu katil sürüleri kimi zaman 
DEAŞ olarak, kimi zaman Boko Haram 
ve Eş-Şebab olarak, kimi zaman FETÖ, 
kimi zaman PKK, PYD, YPG olarak kar-
şımıza çıktı. Adları, iddiaları, coğrafyaları 
farklı olsa da bu örgütlerin tamamı ön-
celikle Müslümanları hedef aldı, Müs-
lümanların kanını döktü, en fazla zararı 
İslam’a ve Müslümanlara verdi. Sadece 
biz PKK terör örgütünün saldırılarında 
40 bine yakın insanımızı kaybettik. 
FETÖ’cü hainler bir gecede 252 karde-
şimizi alçakça şehit ettiler. DEAŞ’ın kanlı 
eylemlerinde yüzlerce insanımız bizden 
kopartıldı. Önceki hafta İstiklal Cadde-
si’nde, ardından Karkamış ilçemizde 3’ü 
çocuk, 8 vatandaşımız PKK tarafından 
şehit edildi. Dökülen bu kanda elbette 
bölücü terör örgütü kadar DEAŞ’la mü-
cadele bahanesiyle bu teröristleri silaha 
ve desteğe boğanların da payı vardır. 
Ülkemizle birlikte Suriye ve Irak’ın da 
toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan 
bu terör örgütünün kökünü kazımakta 
kararlıyız.” (AA)

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK 
Parti Zonguldak İl Teşkilatı’nı ziyaret 
ederek burada 2023 seçimlerine ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. AK Par-
ti’nin 15 senedir seçimi başarıyla ka-
zandığını ifade eden Bakan Bozdağ, 
“AK Parti 15 senedir seçimi başarıyla 
kazanmıştır. Önce Rabbimin takdiri 
ve sonra aziz milletimizin takdiri ve 
tercihi önemlidir. Ama teşkilatlarımızın 
da bu başarıda gerek sandıklara sahip 
çıkması gerekse parti politikalarının 
halkımıza ulaştırılması, anlatılması ve 
milletimizin dua ve desteğinin temini 
konusunda büyük payı vardır” diye 
konuştu. 

 “TOGG YOLLARDA  
OLUNCA ACABA NE YALAN  
SÖYLEYECEKLER” 
AK Parti hükumetleri döneminde 

havalimanı, Çanakkale Köprüsü, 
TOGG, doğalgaz rezervinin keşfedil-
mesi gibi icraatlar yapıldığını hatırlatan 
Bakan Bozdağ, şöyle dedi: “Birçok şey 
bu ülkede baştan aşağıya değişti. Bunlar 
AK Parti olmasa çok net söylüyorum 
ne İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü, Çanakkale 1915 Köp-
rüsü, Nükleer enerji, TOGG, doğalgaz 
rezervi, bölünmüş yollar, hızlı tren, 
şehir hastaneleri olurdu. Bunların hep-
sine muhalefet hayır diyor. İstemeyiz 
diyor. Muhalefetin ‘evet’ dediği ne var 

hiçbir şey yok. TOGG’u ürettik yakında 
satışı başlayacak. Hala inanmıyorlar. 
Milletin aklını bulandırmak için yalanın 
bini bir paraya bunları üretip üretip 
yayıma sokuyorlar. Yarın TOGG yol-
larda başlayınca acaba ne yalan söyle-
yecekler merak ediyorum.” 

“BUNLARIN TEK DERDİ,  
STATÜKOYU GERİ GETİRMEK” 
Altılı masanın seçime ilişkin çalış-

malarını değerlendiren Adalet Bakanı 
Bekir Bozdağ, “İşte bugün de bir araya 
geldiler. Bir açıklama yapacaklar. Bun-
ların gelecek diye bir derdi yok. Yeni 
diye bir derdi yok. Farklı diye bir derdi 
yok. Umut diye bir derdi yok. Tek 
derdi var. Statükoya geri getirmek. 
Dünü tekrar tesis edip o dünün Tür-
kiye’ye zarar veren sistemiyle kendi 
saltanatlarıyla orada ihya etmek. Tür-
kiye’yi düne götürmek, geleceğini ka-
rartmak anlamına gelir. Biz geleceğe 
yürüyoruz. Yarına, yarınlara bakarak 
yürüyoruz. Türkiye Yüzyılı diyoruz. 
Türkiye’yi bedel ödediği dönemlere 
götürerek kimse kuramaz. Bunlar Tür-
kiye’yi geri koalisyonların olduğu, ana-
yasa fırlatarak her şeyin akla takla ol-
duğu bir Türkiye’yi yeniden ihdas et-
mek istiyorlar. Bunlara geçit verme-
yeceğiz. Geriye dönmek yok. Biz ileriye 
bakacağız. Bu ülkeyi ileriye götürmek 
için gayretimiz çabamız olacaktır” diye 
ifade etti. 

“YENİ TEK SÖZ SÖYLEYEN  
VARSA AK PARTİ’DİR” 
Muhalefe-

tin 20 yıldır 
iktidar olmak 
için uğraştı-
ğını ancak 
yeni tek söz 
söyleyenin AK Par-
ti olduğuna dikkat 

çeken Bakan Bozdağ, açıklamalarını 
şöyle tamamladı: “Biz 20 yıldır ikti-
dardayız. Muhalefet de 20 yıldır iktidar 
olmak için uğraşıyor. Yeni tek söz söy-
leyen varsa AK Parti’dir. Yeni tek proje 
ortaya koyan varsa yine biziz. Yeni 
tek eseri hayata geçiren varsa yine 
biziz. Bunlar bizden daha çok yeni şey 
söylemesi lazım. Ama bunların bugüne 
kadar söyledikleri yeni tek bir tane 
söz yoktur. Öbürlerinde umut yok. 
Onlar çaresiz vaka. Onlar önce kendi-
lerine baksınlar. Kendisi için umut 
olamayanlar kendisi için bir şey vade-
demeyenler başkaları için umut ola-
mazlar, bir şey vadedemezler. Bunlar 
Türkiye’nin geleceğini karartacak si-
yasal aktörler. Allah bunlara fırsat ver-
mesin. Milletimiz bunlara fırsat ver-
mesin. AK Parti teşkilatları bunlara 
fırsat vermemek için gecesini gündü-
züne katarak çalışmak zorundadır. 
Ben çalıştığını-
za inanıyo-
r u m . ” 
(İHA)

Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistan 
Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile 
gerçekleştirdiği basın toplantısının ar-
dından gazetecilerin sorularını yanıt-
ladı. Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Ba-
kanları Toplantısının yarın Bükreş’te 
yapılacağını hatırlatarak, “Çok sayıda 
ikili görüşme de olacak. Örneğin Al-
manya Dışişleri Bakanı Baerbock ve 
İngiliz Dışişleri Bakanı Cleverly’le gö-
rüşeceğiz. İsveç ve Finlandiya Dışişleri 
Bakanlarıyla da yarın Bükreş’te üçlü 
formatta bir araya geleceğiz” ifadelerine 
yer verdi. 

“DAHA ÇOK İSVEÇ’TE  
SIKINTILARIMIZ VAR” 
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Se-

kreteri Jens Stoltenberg’in İsveç ve 
Finlandiya’nın NATO üyeliğine ilişkin 
“zamanı geldi” ifadesini anımsatarak, 
“Bazı olumlu adımlar atıldıysa da son 
üçlü görüşmede çalışmalara devam 
edilmesi kararı alındı. Bu şu demek: 
Muhtıradaki yükümlülüklerin bazılarını 
yerine getirdiler, bir kısmını da yerine 

getirmediler. Yani, henüz bazı somut 
adımları atmadılar. İadeler ve yasal 
düzenlemelerle ilgili somut beklentileri 
karşılamadılar. Meclisimizin ve vatan-
daşımızın ikna olması gerekiyor. Cum-
hurbaşkanımız da İsveç Başbakanına 
bu hususları iletti. Özetle süreç olumlu 
ilerliyor ama hala atılması gereken 
adımlar var” diye konuştu. Finlandiya 
ile ilgili sıkıntıların büyük olmadığının 
altını çizen Çavuşoğlu, “Daha çok İs-
veç’te sıkıntılarımız var. Ancak iki ülke 
ve NATO bize eşit şekilde muamele 
edin diyorlar. Esasen daha fazla adım 
atması gereken ülke İsveç” dedi. 

“BÜYÜKELÇİ ATAMASI OLABİLİR” 
Bakan Çavuşoğlu, Mısır’la normal-

leşme sürecindeki son duruma ilişkin 
gelen soruya, “Bakan yardımcıları ara-
sındaki siyasi istişareler yakında tekrar 
düzenlenebilir. Önümüzdeki aylarda Bü-
yükelçi ataması olabilir” yanıtını verdi. 

“MUHALİFLERLE  
SÜRECİ YÜRÜTÜYORUZ” 
Suriye’de muhaliflerle sürecin nasıl 

yürütüleceği yönünde gelen soruyu ce-
vaplayan Çavuşoğlu, “Amacımız Suri-
ye’deki iç savaşı sonlandırmak. Muha-
liflerle süreci yürütüyoruz. Astana gö-
rüşmelerine rejimle birlikte muhalifler 
de katılıyor. Amacımız anayasa görüş-
meleri dahil siyasi süreci canlandırmak. 
Angajmanın bir ayağı da bu. Anayasa 
Komitesi tarafından bir ilerlemenin 
sağlanması lazım. Ama orada bir iler-
leme yok” diye konuştu. (İHA)

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “İslam 
ümmeti olarak bizim 
kardeşliğimiz, her türlü 
anlaşmazlığın, her 
türlü fikir ayrılığının 
üstesinden gelecek 
güce ve dirayete 
sahiptir.” dedi.

“Kardeşliğimiz her anlaşmazlığın  
üstesinden gelecek güçte” 

Bozdağ’dan altılı masaya 
‘kukla’ eleştirisi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 

altılı masanın 
Cumhurbaşkanı adayı 
belirleme sürecini 
eleştirerek, “Bu millet ‘Biden 
Biden ise ben Erdoğan’ım’ 
diyen güçlü bir liderden 
sonra, altı liderin kuklalığını 
kabul eden omurgasız birini 
bu ülkeye Cumhurbaşkanı 
seçmez” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, “(Mısır’la 
normalleşme) Bakan 
yardımcıları arasındaki siyasi 
istişareler yakında tekrar 
düzenlenebilir. Önümüzdeki 
aylarda büyükelçi ataması 
olabilir” dedi.

Çavuşoğlu: 
“Önümüzdeki 
aylarda 
büyükelçi  
ataması  
olabilir”  

Çavuşoğlu: 
“Önümüzdeki 
aylarda 
büyükelçi  
ataması  
olabilir”  
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Güne başlarken, yorulunca, iki 
dost buluşunca hemen bir fincan 
kahve gelir akla. Ama akla her geldi-
ğinde de kahveyi içmemek gerek 
diyor uzmanlar. Günde 1-2 fincanla 
başlayıp bağımlılığa varan kahve 
içme alışkanlığına dair uyaran Psiki-
yatri Uzmanı Prof. Dr. Nesrin Dil-
baz, kafein yoksunluğu çeken 
insanlar tarafından en sık fark edi-
len semptomun şiddetli, yoğun baş 
ağrısı olduğunu söylüyor.  

Kahve içtiğimiz zamanlara dair 
de değerlendirme yapan Dilbaz, şu 
bilgileri aktarıyor bizlere: “İnsan 
kahveyi mutlu olduğu zamanlarda 
içmektedir. Kendime güzel bir şey 
yapayım, kendimi ödüllendireyim 
bir kahve içerek ya da çok sevdiğim 

biri ile sohbet edeceğim bir kahve 
eşliğinde gibi bizi rahatlatan, stresi-
mizi azaltan ve mutlu olduğumuz 
anlardır. Bu nedenle mutluluğu-
muza da eşlik ediyor, damarları ge-
nişletiyor, zihni açıyor, bunların 
yanı sıra özellikle mutlu anlarımıza 
eşlik ediyor olması daha da önemli 
geliyor bizlere. Günde yaklaşık 13-
14 fincan kahve içen kişilerde, önce 
alınan miktar bu seviyelere gelene 
kadar 1-2 kahve ile başlayıp aynı 
hazzı alana kadar miktar artmaya 
başlamaktadır. Bu miktar ölçülü bir 
şekilde olmalıdır ve çok fazla tüke-
tilmemelidir. Günlük en fazla 1-2 
fincan kahve tüketimi normal ola-
rak görünmektedir. Kafein uyarıcı 
bir madde olduğundan, kafein kul-

lanıcıları, kafeinin onlara verdiği 
artan enerji ve uyanıklıktan yararla-
nırken, dozunu kaçırıp bunu bağım-
lılık haline getirebilirler.  Bazı 
insanlar, işleriyle ilişkili zihinsel ve 
fiziksel aktivitelere yönelik enerjiyi 

ve ilgiyi artırmak için kafeinin uya-
rıcı etkilerinden yararlanırlar.”  

Kahvenin bağımlılık yapmasın-
dan sonra ise keyif yerini baş ağrı-
sına bırakıyor: “Kişi bu durumda bir 
arama davranışı içinde oluyor. Ka-
fein eksikliğinde bazı kişilerde ger-
ginlik ve baş ağrısı durumları 
yaşanabilmektedir. Kahve tüketi-
minde öncelikle önemli olan tüketi-
len miktardır. Ancak miktardan da 
önemli olan durum ise kişinin aynı 
hazzı yakalayabilmek için miktarın 
artıyor olmasıdır. Biz bu duruma to-
lerans diyoruz, bağımlılıkta olmazsa 
olmazımızdır. Kafein yoksunluğu 
çeken insanlar tarafından en sık 
fark edilen semptom şiddetli, yoğun 
baş ağrısıdır.  Genellikle çok yorgun 

ve hatta uykulu hissederler. Kon-
santre olmada zorluk çekebilir, dep-
resif veya sinirli olabilirler. Kafein 
yoksunluğu çeken insanlarda bu-
lantı, kusma, kas ağrısı veya grip 
benzeri semptomlar da yaşanabilir. 
Enerji eksikliği, motivasyon düşük-
lüğü de görülebilir.”  

Kahve, bir zamanlar belli bir 
yaşın üzerindeki yetişkinlerin dost 
sohbetlerinin eşlikçisi iken, giderek 
fastfood sistemi ile çalışan kahveci-
ler aracılığıyla daha genç kitlelerin 
içeceği halini aldı. Bu durumda da 
bağımlılık aşaması ne yazık ki genç 
kitlede daha yaygın görülür oldu.  

Bir fincan kahvenin kırk yıl hatrı 
vardır ama hatır için her fırsatta da 
kahve içmemek gerekir. 

Ayşe 
CANDAN

Hatır için 
kaç kahve 

içilir?

Akar, birliklere 
talimat verdi

Milli Savunma Bakanı Akar, gö-
rüşmede, terörle mücadele operas-
yonlarına ilişkin son durum bilgisi 
alarak faaliyetlere ilişkin talimatlar 
verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar başkanlığında TSK komuta ka-
demesi ve birlik komutanlarının katı-
lımıyla videokonferans toplantısı dü-
zenlendi. Bakanlıktan yapılan açıkla-
maya göre, toplantıya, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bakan 
yardımcıları Yunus Emre Karaosma-
noğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin 
Dere ile Kara Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuv-
vetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gü-
lan, Deniz Kuvvetleri Komutanı Or-
amiral Ercüment Tatlıoğlu ve birlik 
komutanları katıldı. Akar, toplantıda, 
terörle mücadele operasyonlarına ilişkin 
son durum hakkında bilgi aldı, faali-
yetlere ilişkin talimatlar verdi. (AA)

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde ya-
şanan patlamanın firari şüphelisi 
Bilal Hassan’ın, YPG terör örgütünün 
sembolü önünde çekilmiş fotoğrafı 

emniyet tarafından 
paylaşıldı. İstiklal Cad-
desi’nde, 13 Kasım’da, 
6 kişinin öldüğü, 81 
kişinin yaralandığı te-
rör saldırısına ilişkin 
İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığınca yürü-
tülen soruşturma sü-
rüyor. Soruşturmanın 

firari zanlısı Bilal Hassan’ın, terör ör-
gütü YPG sembolü önünde çekilmiş 
fotoğrafının olduğu ortaya çıktı. 

Emniyet tarafından paylaşılan fo-
toğrafta, şüpheli Bilal Hassan’ın üze-
rinde, terör örgütünün kullandığı ka-
muflaj kıyafeti olduğu görüldü. So-
ruşturma kapsamında bugüne kadar 
59 zanlı gözaltına alınmış, bunlardan 
24’ü tutuklanmıştı. İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu da dün akşam Twit-
ter’da katıldığı bir sohbet odasında, 
terör saldırısının firari şüphelisi Bilal 
Hassan’ın kardeşinin yakalandığını 
açıklamıştı. (AA)

Beyoğlu  
patlamasının 
firari şüphelisi 

Serbest kaldığı 
adliyeden hırsızlık 
yaparak çıktı 

İstanbul Büyükçekmece’de hır-
sızlık suçundan getirildiği adliyede 
adli kontrol şartıyla serbest kalan 2 
zanlıdan birinin çıkarken görevliye 
ait çantayı çaldığı anlar güvenlik ka-
merasına yansıdı. Büyükçekmece Ad-
liyesinde bir görevlinin içinde cep te-
lefonu ve cüzdanı bulunan çantasının 
çalınması üzerine güvenlik kamerası 
kayıtları incelemeye alındı. Hırsızlığın, 
başka bir hırsızlık suçundan Büyük-
çekmece Adliyesine sevk edilen E.D. 
ve C.B’nin adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldığı anda gerçekleştiği anlaşıldı. 
Polis ekipleri yaptıkları çalışmayla 
çantayı masa üzerinden aldığı belir-
lenen C.B’yi Fatih Mahallesi’nde göz-
altına aldı. C.B. ifade işlemlerinin ar-
dından sevk edildiği adli makamlarca 
tutuklandı. (AA)

Şehit Demir’in (21) Türk bayrağına 
sarılı naaşı, tören için Besni ilçesi Pı-
narbaşı köyüne getirildi. Törene şehidin 
babası Latif, annesi Nergis ile yakınları, 
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay 
Alpay, Vali Mahmut Çuhadar, İl Jandarma 
Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Em-
niyet Müdürü İbrahim Ergider, AK Parti 
milletvekilleri Ahmet Aydın ve İbrahim 
Halil Fırat, askeri ve mülki erkan ile va-
tandaşlar katıldı. Cenaze töreninde şe-
hidin annesi Nergis, “Başka annelerin 
yüreği yanmasın, Bu son şehidimiz olsun. 
Mehmet’im son şehidimiz olsun. Annen 
sana kurban.” dedi. Şuay Alpay, şehidin 
ailesini teselli edip, başsağlığı diledi. İl 
Müftüsü Mehmet Taşçı’nın kıldırdığı 
cenaze namazının ardından Demir’in 
naaşı, köy mezarlığına götürüldü. Şehit 
Demir’in cenazesi, dualarla buraya def-
nedildi. 

ŞEHİT ÖZTÜRKMEN  
GAZİANTEP’TE SON  
YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 

şehit olan Piyade Teğmen Duabey Onur 

Öztürkmen’in cenazesi memleketi Ga-
ziantep’in Nizip ilçesinde toprağa verildi. 
Şehit Öztürkmen için ilçeye bağlı kırsal 
Dazhöyük Mahallesi’nde tören düzen-
lendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, 
askerlerin omuzlarında bir süre taşın-
dıktan sonra katafalka konuldu. İl Müf-
tüsü Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı cenaze 
namazının ardından Duabey Onur Öz-
türkmen’in naaşı, mahalle mezarlığına 
defnedildi.  

Törene şehidin babası Derde, annesi 
Gülcan, kardeşi Fatih Mehmet Öztürk-
men ile yakınlarının yanı sıra Sağlık 
Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Gazi-
antep Valisi Davut Gül, Gaziantep Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 
5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral 
Hacı Halil Osma, Cumhuriyet Başsavcısı 
İsmail Karataş, Milli Savunma Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 
AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya 
Bakbak, Ali Şahin, Nejat Koçer, Mehmet 
Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, MHP 

Milletvekili Muhittin Ali Taşdoğan, CHP 
Milletvekili Bayram Yılmazkaya ile diğer 
ilgililer katıldı. Öztürkmen’in fotoğrafını 
taşıyan kardeşi Fatih Mehmet Öztürk-
men, törene ağabeyinin askeri pardösüsü 
ve tören kılıcı ile katıldı, yüzüğünü taktı. 
Fatih Mehmet Öztürkmen, ağabeyinin 
kılıcını, anne Gülcan Öztürkmen ise oğ-
lunun tören şapkasını tabutun üzerine 
bıraktı. 

“BİZ DİMDİK AYAKTAYIZ” 

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit 
olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal 
(21) için Ordu-Giresun Havalimanı’nda 
tören düzenlendi. Burada düzenlenen 
törene, şehidin ailesi ve yakınlarının 
yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, Gi-
resun Valisi Enver Ünlü, Ordu Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şen-
likoğlu, Giresun Jandarma Bölge Ko-
mutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, 
Ordu Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile 

askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. 
Ünal’ın naaşının, askerlerin omuzunda 
cenaze nakil aracına taşındığı törende, 
annesi Sema, asker beresi takan babası 
Fehmi Ünal ile kız kardeşlerinin asker 
selamı verdiği görüldü. 

Anne Sema Ünal, burada gazetecilere 
şunları söyledi: “Bir oğlum daha olsa 
feda olsun. Benim oğlum damatlık giydi 
de gitti. Bu acımasız ve hainler hiç se-
vinmesinler. Bu vatanı bekleyen binlerse 
İsmail var. Onlar benim evladım. Bir İs-
mail gitti, binlerce İsmail var. 3 tane kız 
kardeşi var. Allah izin verirse onlar da 
İsmail’in yolundan yürüyecek. Hiçbir 
zaman bayrak ve vatan aşkını kaybet-
meyecekler. Ben oğlumu 21 yaşında Pey-
gamber Efendimizin yanına damat olarak 
gönderiyorum. Bugün güzel bir gününde 
benim oğlum.” Baba Fehmi Ünal da “Va-
tan sağ olsun. 10 tane daha oğlum olsa 
bu yolda 10 tanesini de veririm. Biz 
dimdik ayaktayız.” ifadelerini kullandı. 
(AA)

Şehitlerimiz dualarla uğurlandı   
Pençe-Kilit Operasyonu 
bölgesinde şehit olan 
Piyade Sözleşmeli Er 
İsmail ÜnalEr, Piyade 
Mehmet Demir ve 
Piyade Teğmen Duabey 
Onur Öztürkmen, 
memleketlerinde son 
yolculuklarına 
uğurlandı.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Sözleş-
mesi’nin 51’inci maddesinden kaynak-
lanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, 
güvenliğini tehdit eden, başta DEAŞ ol-
mak üzere terör örgütlerini etkisiz hale 
getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak 
için Suriye’nin kuzeyine ilk harekatını 
24 Ağustos 2016’da düzenledi. “Fırat 
Kalkanı” adı verilen operasyon kapsa-
mında TSK’ya ait tank birlikleri Suriye’nin 
kuzeyine girdi. Operasyonun ilk gününde, 
Gaziantep’in Karkamış ilçesinin karşı-
sında, Suriye topraklarında yer alan Ce-
rablus ilçe merkezi, 23 Şubat 2017’de 
ise Bab ilçe merkezi DEAŞ’tan kurtarıldı.  

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 20 Ocak 
2018’deki hedefi bu kez Hatay ilinin 
karşısında, Suriye’nin kuzeybatısında 
terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Afrin 
oldu. Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit 
düşen 72 Türk askeri anısına 72 savaş 
uçağı havalandı, aynı gün 17.00’de terör 

hedefleri bombalanmaya başladı. “Zeytin 
Dalı” adı verilen harekatta Mehmetçik 
sivillerin zarar görmemesi için her türlü 
dikkat ve hassasiyeti gösterirken, terör 
örgütü işgal ettiği bölgelerde sivilleri 
kalkan yaparak harekatı engellemeye 
çalıştı. Türkiye’nin, güney sınırında oluş-
turulmaya çalışılan terör koridorunu 
yok etmek ve bölgeye barış ve huzur ge-
tirmek amacıyla Suriye’nin kuzeyinde 
YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine 
karşı bu sefer 9 Ekim 2019’da “Barış Pı-
narı Harekatı”nı başlattı. Harekat kap-
samında 3 bin 829 terörist etkisiz hale 
getirildi.  

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Suriye sınırının sıfır noktasındaki Taktik 
Komuta Yeri’nde yaptığı açıklamada, 
“Bahar Kalkanı Harekatı”nın başladığını 
açıkladı. Harekat kapsamında İHA ve 
SİHA’ları etkin bir şekilde kullanan Türk 
Silahlı Kuvvetleri (TSK), kısa süre içeri-
sinde rejim ve terör örgütü PKK/YPG 
unsurlarına ağır kayıplar yaşattı. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib 
müzakereleri konusunda Kremlin Sara-
yı’nda 5 Mart’ta yaptığı görüşmenin ar-
dından İdlib’de ateşkes kararı alındı. 
(AA)

Kapatılan Zaman gazetesinin eski 
yazarları Ali Bulaç, Mehmet Özdemir, 
Şahin Alpay ve Mümtazer Türköne’nin 
Yargıtay’ın bozma kararının ardından 
yeniden görülen davası karara bağlandı. 
İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar 
Ahmet Turan Alkan, Ali Bulaç, Müm-
tazer Türköne ve Şahin Alpay sanık 
avukatları ile birlikte hazır bulundu. 
Alınan savunmaların ardından son 
sözleri sorulan sanıklar, mahkemeden 
beraatlarını talep etti. 

3 SANIĞA 2 YIL 6 AY, 1 SANIĞA  
3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI 
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 

sanıklar Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Ahmet 
Turan Alkan’ın ‘silahlı terör örgütünün 
hiyerarşik yapısına dahil olmamakla 

birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yar-
dım etme’ suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay 
hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık 
Mümtazer Türköne’yi ise aynı suçtan 
3 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıl-
masına hükmetti. Öte yandan firari 
sanık Mehmet Özdemir’in dosyasının 
ise ayrılmasına karar verildi. 

DAVANIN GEÇMİŞİ 
Kapatılan Zaman gazetesinin eski 

yazarları hakkında İstanbul 13. Ağır 
Ceza Mahkemesince görülen dava ka-
rara bağlanmıştı. Mahkeme, sanık 
Mümtazer Türköne’yi ‘örgüt üyeliği’ 
suçundan 10 yıl 6 ay, Ali Bulaç ile 
Şahin Alpay’ı aynı suçtan 8 yıl 9 ay 
hapis cezasına çarptırmış, Mehmet 
Özdemir ise beraat etmişti. Davanın 
karara bağlanmasının ardından yapılan 
temyiz incelemesinde Yargıtay 16’ncı 
Ceza Dairesi, hükmü ‘eksik inceleme’ 
yapıldığı gerekçesiyle bozmuştu. Sa-
nıkların eyleminin ‘örgüte yardım’ su-
çunu oluşturduğunu kaydeden Yargı-
tay, Türköne’yi tutuklu kaldığı süre 
nedeniyle tahliye etmişti.  

(İHA)

Türk Silahlı Kuvvetleri, 
Suriye’nin kuzeyinde 
yürüttüğü Fırat Kalkanı, Zeytin 
Dalı ve Barış Pınarı harekatları 
ile 6 yılda 16 bin 913 teröristi 
etkisiz hale getirdi.

Kapatılan Zaman gazetesinin 
eski yazarlarının yeniden 
yargılandıkları davada 
mahkeme, 1 sanığı 3 yıl 9 ay,  
3 sanığın ise 2 yıl 6 ay hapis 
cezasına çarptırdı.

Kapatılan Zaman gazetesinin 
eski yazarlarına hapis cezası  



İddiaya göre, Yıldırım’a bağlı Çınarönü 
Mahallesi 2. Alp sokak üzerinde bulunan 2 
katlı bir apartmanı 1 ay önce satın alan F.D , 
yıllardır aynı apartmanda ailesiyle kirada 
oturan Taşdemir ve Yılmaz ailelerinden evlerini 
boşaltmasını istedi. Aileler bu isteğin üzerine 
ev sahibinden başka bir daire bulana kadar 
kısa bir süre istedi. Fakat daha 15 gün geç-
meden kapıya gelen ev sahibi su ve elektrik 
aboneliklerini kendi üzerine aldı. Kısa bir 

süre sonra kiracılarına baskı yaparak çıkarmak 
isteyen F.D elektrik ve suyu kesti. Karanlıkta 
susuz kalan Taşdemir ailesinin ilkokula giden 
çocukları mont ile mum ışığında ders çalışırken, 
Yılmaz ailesi baktığı engelli annesini kardeş-
lerine göndermek zorunda kaldı. 

“ÇOCUKLAR EĞİTİMDENGERİ KALDI” 
Çocuklarının eğitimlerinden geri kal-

dığını belirten Nevzat Taşdemir, “Oturdu-
ğumuz ev yaklaşık 1 ay önce başka birine 
satıldı. Yeni ev sahibi oturduğumuz dairenin 
boşaltılmasını talep etti. Bizde kendisinden 
evi boşaltmak için kendisinden kısa bir 
müddet zaman istedik. Aradan 15 gün geç-
meden suyu ve abonelikleri üzerine aldılar. 
Daha sonra su ve elektriği kesip, bizi 1 
aydır perişan ettiler. Kendisine oturduğumuz 
süre zarfında daha fazla para vermeyi kabul 
ettim, onu da kabul etmedi. Çocuklarım 
eğitimlerinden geri kaldı. Eskiden su ve 
elektriğimiz olmadığı için ödevlerimi ya-
pamadım bahanesinin örneğini burada ço-
cuklarıma yaşattı. Kendisi hakkında şikayetçi 
olacağım” diye konuştu. Aynı mağduriyeti 
yaşayan Nuray Yılmaz ailesi ise, “Yaşlı an-
neme ben bakıyordum. Elektrik ve suyu-
muzu kestiler. Burada hasta olacak diye 
annemin bakımını stlenmeme rağmen kar-
deşime teslim etmek zorunda kaldım. Mut-
fakta bulunan bütün malzemelerim bozuldu. 
Ne dolap kaldı, ne ürün” dedi. (İHA)

Kiracıya  
insanlık dışı 
muamele!
Bursa’da 2 katlı bir apartmanı 
alan ev sahibi, binada kalan 
kiracıların oturdukları daireleri 
hemen boşaltması için elektrik 
ve suyu kesti. Şehrin 
merkezinde karanlıkta ve susuz 
kalan aileler ev sahibine tepki 
gösterirken, ilk okula giden 
çocukları ise mum ışığında ders 
çalışmak zorunda kaldı.
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Yazı İşleri Müdürü   
Canan GÜLEÇ

Nezir ASAROĞLU

YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12 
SAYI: 2647

Sorumlu Müdür  
Alpaslan YILDIZ

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

112 
112 
112      
112 
112     
11811 
444 1 600

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

270 50 00 
270 55 72

POLİS

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

261 57 07  
261 57 08

GARNİZON

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

185
186 
187 
121 
4440375

ALO ARIZA

n İDO Danışma 
n Şehirlerarası Otobüs Terminali  
n THY

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

ULAŞIM

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

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

SAĞLIK

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

 366 02 02 
 243 36 63 

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

KÜLTÜR MERKEZLERİ

Bursa’da bir ev alev alev yanarken, 
itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası 
yangın kontrol altına alındı. 

Osmangazi’deki yangın, Altınova 
Mahallesi Yunus Sokak’ta meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanıl-
mayan bir evde henüz bilinmeyen 
bir sebepten dolayı yangın çıktı. 
Alevleri görenler durumu itfaiye ekip-
lerine bildirdi. Olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri evi saran alevleri yak-
laşık yarım saat müdahale sonucu 
söndürerek, kontrol altına aldı. Yan-
gının çıkış sebebi araştırılıyor. (İHA)

Gaziantep’te görevli Komiser Gökhan 
Torun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını 
kaybetti. Hayatını kaybeden komiser, 
Gaziantep’te düzenlenen törenin ardın-
dan memleketi Bursa’ya uğurlandı. 

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şa-
hinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 
Komiser Gökhan Torun (30), kalp krizi 
geçirdi. Kalp krizi geçirdikten sonra has-
taneye kaldırılan Torun, yapılan tüm 
müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Hayatını kaybeden komiserin naaşı, 
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çevik 
Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenen 
törenin ardından son yolculuğuna uğur-
lanmak üzere memleketi Bursa’ya gön-
derildi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlü-
ğündeki törene Gaziantep Valisi Davut 
Gül, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı 
İsmail Karataş, Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Fatma Şahin, MHP Gaziantep Mil-
letvekili Muhittin Taşdoğan, Tugay Ko-
mutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl 
Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet 
Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa 
Emre Başbuğ, Şahinbey Belediye Başkanı 
Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Bele-
diye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Komiser 
Gökhan Torun’un annesi Hatice Torun, 
kent protokolü ve çok sayıda polis me-
muru katıldı. (İHA)

Uludağ Alanı’ndaki yabani ağaçlık alan-
ların bakımı ve korunması ile yangın, 
hastalık ve zararlılarla mücadelede Tarım 
ve Orman Bakanlığınca destek ve işbirliği 
sağlanacak. Uludağ Alanı için özel yangın 
söndürme planı yapılacak ve uygulanacak. 
Uludağ Alanı’nda gerçekleştirilecek turizm 
amaçlı sportif faaliyetler ile alana ilişkin 
işletmecilik faaliyetlerini yapma, yaptırma, 
izin verme ve denetleme yetkisi Uludağ 
Alan Başkanlığında olacak. Planların ge-
rektirdiği her türlü hizmet ve faaliyetler 
ile koruma, yönetim, işletme, tanıtım, 
sportif, eğlenme ve dinlenme hizmetleri 
için gerekli her türlü altyapı ve diğer tes-
islerin yapılmasında, yaptırılmasında ve 
işletilmesinde, işlettirilmesinde ve bu iş-
lemlerin ilgili belediye başkanlıkları ile 
koordineli şekilde yürütülmesinde Uludağ 
Alan Başkanlığı yetkili olacak. Uludağ 

Alanı sınırlarında kalan yerlerdeki gerçek 
ve tüzel kişilere ait taşınmaz mallar ile 
her türlü tesisler, onaylı uygulama imar 
planına göre hazırlanacak projelerin ger-
çekleşmesi için Uludağ Alan Başkanlığınca 
kamulaştırılabilecek. Uludağ Alanı’nda 
bulunan Hazine ile kamu kurum ve ku-
ruluşlarının özel mülkiyetindeki taşın-
mazların satışı, trampası, arsa veya kat 
karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya veril-
mesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde 
irtifak hakkı kurulması, devletin hüküm 
ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya ve-
rilmesi, ön izin ve kullanma izni gibi iş-
lemler Uludağ Alan Başkanlığının görüşü 
alınarak yapılacak. Uludağ Alanı’nda her 
tür ve ölçekte planlarının hazırlanması, 
yenilenmesi ve değiştirilmesi işlemleri 
Uludağ Alan Başkanlığınca yürütülecek. 
Bu planlar, Uludağ Alan Komisyonu’nun 

uygun görüşü, Kültür ve Turizm Bakanı’nın 
oluru uyarınca Uludağ Alan Başkanlığınca 
yapılacak onama sonrasında yürürlüğe 
girecek. Düzenlemenin yürürlüğe girme-
sinden sonra ilgili diğer idarelerce yeni 
plan onaylanamayacak. 

TARİHİ DOKUYA YÖNELİK  
TEDBİRLERE UYMAYANLARA CEZA 

Uludağ Alanı’nın doğal değerleri ile jeo-
lojik/jeomorfolojik dokusunun, turizm po-
tansiyelinin korunmasına ve yaşatılmasına 
yönelik alınan tedbirlere aykırı davranılması 
halinde 50 bin liradan 500 bin liraya kadar 
idari para cezası uygulanacak. Uludağ Ala-
nı’nın mevcut durumunu bozmayan ve ya-
pısal uygulamalar içermeyen konulara ilişkin 
belirlenecek tedbirlere aykırı davranılması 
veya izin almaksızın turizm amaçlı sportif 
faaliyette bulunulması ve spor amaçlı or-

ganizasyon yapılması durumunda ise 10 
bin liradan 100 bin liraya kadar idari para 
cezası verilecek. Meri planlar ile geçiş 
dönemi koruma esasları ve kullanma şart-
larına aykırı yapılan inşai ve fiziki müda-
halelerde İmar Kanunu’nun ilgili madde-
lerinde belirtilen idari para cezaları, Uludağ 
Alan Başkanlığınca uygulanacak. Uludağ 
Alanı sınırları içinde Orman Kanunu, Çevre 
Kanunu ile Kara Avcılığı Kanunu’nda ya-
saklanan fiillerin işlenmesi halinde idari 
para cezaları iki misli artırılacak; izinsiz 
araştırma, kazı ve sondaj yapanlara yönelik 
cezalar yarı oranında artırılarak uygulanacak. 
Uludağ Alanı’nın sınırları, bölgenin kültürel 
ve doğal varlıkları ile turizm potansiyeli 
göz önünde tutularak ilgili bakanlıkların 
görüşü alınarak, Kültür ve Turizm Bakan-
lığının teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararı 
ile değiştirilebilecek. (AA)

Uludağ için Alan Başkanlığı 
teklifi TBMM’de!

Orhangazi’de unutulmaya yüz tut-
muş bir geleneği ismi açıklanmayan 
bir hayırsever vatandaş yeniden ha-
tırlattı. Orhangazi’de Arapzade Ma-
hallesinde faaliyet gösteren Şentürk 
Market’e gelen ismi açıklanmayan 

bir iş insanı dükkandaki veresiye def-
terinde bulunan ve yaklaşık 7 bin TL 
tutarındaki tüm borçları ödeyerek 
borçlarını kapattı. Mahalle sakinle-
rinden Ali Kaplan ismini veremeyeceği 
bir hayırsever iş insanının kendisinden 
böyle bir bakkal olup olmadığını sor-
duğunu ve kendisinin de mahalle-
sindeki bir bakkalda bulunan veresiye 
defterini tavsiye ettiğini belirterek, 
‘Kendisi dükkana gelip 7 bin TL tu-
tarındaki borcu ödedi ve gitti’ dedi. 
İşyeri sahibi Orhan Şentürk ise iş in-
sanının dükkana gelip veresiye def-
terini istediğini ve defterdeki borçları 
ödemek istediğini belirttiğini söyle-
yerek, ’Kendisine çok teşekkür edi-
yoruz. Böyle bir hayırda bulunduğu 
için, Allah ondan razı olsun’ dedi. 
(İHA)

Uludağ’daki Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının 
özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, kiraya 
verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin verilmesi ve 
üzerlerinde irtifak hakkı kurulması gibi işlemler, Uludağ 
Alan Başkanlığının uygun görüşü alınarak yapılacak.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Uludağ Alan 
Başkanlığı kurulmasıyla ilgili kanun teklifi, Meclis Başkan-
lığına sunuldu. Teklife göre, Uludağ alanında her tür ve 
ölçekte planların hazırlanması, yenilenmesi ve değiştirilmesi 
işlemleri Uludağ Alan Başkanlığınca yürütülecek. 

Hala merhameti 
yaşatanlar var!
Orhangazi’de bir mahalle 
bakkalına gelen ve ismi 
açıklanmayan bir iş insanı, 
bakkaldaki veresiye defterinde 
bulunan ve yaklaşık 7 bin TL 
tutarındaki tüm borçları kapattı. 
İşyeri sahibi Ali Kaplan isimli 
bir mahallelinin aracılığı ile iş 
insanının gelip veresiye 
defterindeki tüm borçları 
ödediğini belirtti.

Yıldırım Belediyesi, ilçeye 2 halı saha 
daha kazandırıyor. 

Yıldırım Belediyesi, ilçenin dört bir 
yanına yeni spor tesisleri kazandırırken 
mevcut tesislerde de renovasyon çalış-
maları yürütüyor. Bu çerçevede Yıldırım 
Belediyesi gençlerden gelen talep üzerine 
Siteler ve Samanlı Mahallesi’ne halı saha 
kazandırmak için çalışmalara başladı. Ça-
lışmaların yüzde 30’unun tamamlandığı 
bin 836 metrekarelik halı sahalar yakın 
zamanda tamamlanıp gençlerin istifa-
desine sunulacak. Yıldırım Belediye Baş-
kanı Oktay Yılmaz, çocuklara ve gençlere 
sporu özendirmek adına yeni yatırımlar 
gerçekleştirdiklerini belirtti. Göreve gel-
dikleri günden bu yana gençlerin daha 
güvenli ve sağlıklı ortamlarda spor yap-
malarına olanak sağlamak adına ilçeye 
Akçağlayan, Yiğitler ve Beyazıt halı sahasını 
kazandırdıklarını ve Fidyekızık halı sa-
hasını sil baştan yenilediklerini ifade eden 
Başkan Oktay Yılmaz, “Gençlerimizden 
gelen talep üzerine Mimar Sinan ve Sa-
manlı Mahallesi’ne kazandıracağımız 2 
yeni halı sahamızın çalışmalarına da baş-
ladık. Spor alanlarımızı kısa sürede ta-
mamlayıp Yıldırım’a kazandıracağız. Bu-
nun yanı sıra Demetevler Mahallesi’ne 
de halı saha kazandırmak için çalışmalara 
başlayacağız. Evlatlarımızın eğitim ha-
yatlarına destek vermeye devam ederken 
onların sosyal, kültürel, sanatsal yönlerini 
de destekleyecek adımlar atıyoruz ve at-
tığımız bu adımları önemsiyoruz. Yıldırım 
gençliği için tüm gayretimiz ile çalışma-
larımızı sürdüreceğiz” dedi.(İHA)

Yıldırım’dan  
iki halı  
saha daha

Kalp krizi geçiren 
Bursalı komiser 
kurtarılamadı

Altınova’da  
bir ev alevlere  
teslim oldu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
ticarette yeni pazarlara yöneldiklerini
belirterek, “Uluslararası ticaret krizde.
Rusya, ithalat ve ihracatını yeni pazar-
lara yönlendirmek için geniş çaplı ted-
birler uyguluyor.” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
Moskova'da resmi temaslarda bulunan
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım
Cömert Tokayev ile Rusya'nın Oren-
burg şehrinde gerçekleştirilen Rusya-
Kazakistan bölgesel forumuna çevrim
içi olarak katıldı. Rusya’nın, Kazakis-
tan ekonomisine en çok yatırım yapan
ülkelerden biri olduğuna işaret eden
Putin, “Kazakistan’daki yatırımlarımız
yaklaşık 17 milyar dolara ulaştı. Ülke
ekonomisindeki tüm kilit alanlarda
30’dan fazla ortak yatırım projemiz
gerçekleştiriliyor.” diye konuştu. Vladi-
mir Putin, Kazakistan ile özellikle
ortak nakliyat ve lojistik altyapısı geliş-
tirmeye yönelik adımları ele aldıklarını
vurgulayarak, “Ayrıca ticareti ve yatı-
rımları etkileyen kısıtlamaların kaldı-
rılmasına ilgi gösteriyoruz. Bu özellikle
günümüzde önemli. Uluslararası tica-
ret krizde. Rusya, ithalat ve ihracatını
yeni pazarlara yönlendirmek için geniş
çaplı tedbirler uyguluyor.” dedi. Putin
ve Tokayev, forumdaki konuşmaları-
nın ardından Kremlin Sarayı’nda ikili
görüşmelere başladı. (AA)

Putin: ‘‘Uluslararası
ticaret krizde’’

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek
Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Baş-
kan Yardımcısı Josep Borrell, "Rusya,
Ukrayna'yı kara deliğe çevirmek isti-
yor" dedi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek
Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Baş-
kan Yardımcısı Josep Borrell, Brük-
sel'de AB kalkınma bakanları
toplantısından önce gazetecilere açık-
lamalarda bulundu. Borrell, Rusya'yı
Ukrayna'nın elektrik şebekesini yok et-
meye çalışmakla suçlayarak, "Ukray-
na'ya desteğimizi artırmak
zorundayız. Putin, Ukrayna'yı bomba-
lamaya devam ediyor. Putin, Ukrayna-
lıları karanlık ve soğukta bırakmak için
Ukrayna'yı ışığın, elektriğin, ısınmanın
olmadığı bir kara deliğe çevirmeye çalı-
şıyor" ifadesini kullandı. (İHA)

Özbekistan’ın Karakalpakistan Özerk
Cumhuriyetinde geçtiğimiz temmuz
ayında yaşanan 18 kişinin hayatını kay-
bettiği, 243 kişinin yaralandığı olaylarda
yargı sürecinin başladığı bildirildi. Özbe-
kistan Yüksek Mahkemesi Basın Mer-
kezi, Karakalpakistan’ın başkenti
Nukus’ta geçtiğimiz temmuz ayında
çıkan olayların yargı sürecine ilişkin açık-
lama yaptı. Açıklamada, Buhar Bölge
Mahkemesinde Nukus’taki olayları orga-
nize etmekle şüphelenen 22 kişinin yar-
gılanmasına başlandığı belirtildi.
Şüpheliler arasında okul, üniversite öğret-
menleri, emekliler, iş adamları, çiftçiler ve
ceza soruşturma memurunun olduğu ak-
tarılırken, 20 şüphelinin tutuklu, iki şüp-
helinin ise ev hapsinde olduğu kaydedildi.
Özbekistan’da temmuzda kamuoyu tar-
tışmalarına açılan anayasal değişikliklere
ilişkin yasa tasarısı Karakalpakistan’da
protestolara neden olmuştu. Karakalpa-
kistan’ın başkenti Nukus’un merkezinde
toplanan halk, anayasa’dan cumhuriyetin
egemenlik statüsü ve referandumla Öz-
bekistan’dan ayrılma hakkının çıkarılma-
sına karşı çıkmıştı. (İHA)

Borrell: "Rusya, Ukrayna'yı
kara deliğe çevirmek istiyor"

Karakalpakistan Özerk
Cumhuriyetindeki olaylarla
ilgili yargı süreci başladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 25
Kasım’da başlayan Bulgaristan ziyareti
kapsamında katıldığı etkinlikleri ve te-
maslarını AA muhabirine değerlendirdi.
Ülkenin doğusunda Aytos, Varna, Şumnu
ve Razgrad’ı ziyaret ettiğini söyleyen
Erbaş, Bulgaristan’ın bölge müftüleri ile
bir araya gelme fırsatı bulduğunu dile
getirdi. Erbaş, "Sayın Başmüftümüz Mus-
tafa Aliş Haci ile Bulgaristan'da diyanet
ve din hizmetleri daha nitelikli nasıl ola-
bilir, bunun müzakerelerini yaptık." dedi.
2007'de başlamış bu sürecin devamı ola-

rak Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Baş-
kanları ile 9. İstişare Toplantısı'nı ger-
çekleştirdiklerini kaydeden Erbaş, şunları
söyledi: "Bir sonuç bildirgesiyle özellikle
Balkanlar’da barış ve huzurun temini,
özelde Balkanlar’da ama genelde bütün
insanlık açısından barış ve huzurun
temsil edilmesi noktasında din adamla-
rıyla dinin rolü konusunu merkeze alan
bir toplantı yaptık. Bütün müftülerimiz
burada görüşlerini ifade etti. Önemli
maddelerin bulunduğu sonuç bildirgesini
de bütün kamuoyuyla paylaştık."

"İLİM DÜNYASINA BÜYÜK 
KATKILAR SAĞLAMASINI 
UMUT EDİYORUZ"
Şumnu şehrinde tarihi Şerif Halil

Paşa Camisi'nin yanındaki Nüvvab med-
reselerinin kuruluşunun 100. yılı mü-
nasebetiyle bir sempozyumun da açılışını
yaptıklarını anlatan Erbaş, şu ifadeleri
kullandı: "Nüvvab medreselerinin hem
Bulgaristan'da hem Türkiye'de, Anado-
lu'da ne kadar önemli ve büyük ilim
adamları yetiştirdiğini biliyoruz. İnşallah
bizim duamız, Nüvvab medreselerinden
bundan sonra da nice ilim insanlarının
yetişmesini ve sayılarının artmasını, ta-

lebelerinin sayısının artmasını ve daha
da güçlenmesini, ilim dünyasına büyük
katkılar sağlamasını umut ediyoruz."
Türkiye olarak Nüvvab medreselerine
desteğin bugüne kadar olduğu gibi bun-
dan sonra da Diyanet İşleri Başkanlığı
olarak verilmesine gayret edeceklerini
vurgulayan Erbaş, Başmüftü ile Türki-
ye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün
de çalışmalarda emeğinin geçtiğini ve
bundan dolayı herkese minnettar oldu-
ğunu dile getirdi.

"ÜLKEMİZİN KATKILARINI 
GÖRMEK BİZİM İÇİN 
İFTİHAR VESİLESİDİR"
Erbaş, Türkiye’nin Osmanlı döne-

minden kalan tarihi ve kültürel eserlerine

verdiği öneme işaret ederek, “Biz her
zaman nerede tarihimizle ilgili bir eser
var onun yanında yer alıyoruz. İşte
burada olduğu gibi hem TİKA hem Yurt-
dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Baş-
kanlığı hem Türkiye Diyanet Vakfı ve
sivil toplum kuruluşları olarak ülkemizde
nerede bir ihtiyaç, bir mazlum, bir mağdur
varsa hep onun yanında olmaya gayret
ediyoruz.” dedi. Bulgaristan'ın 1989'da
demokrasiye geçtiği günden bu yana çe-
şitli şehirlerde Türkiye'nin çok büyük
faaliyetlerinin olduğunu vurgulayan Er-
baş, şunları kaydetti: "Türkiye'nin tahrip
olmuş camilerin, harap olmuş tarihi
eserlerin restore edilmesinde, insanlığa
hizmete kavuşturulmasında çok büyük
desteği oldu. Bundan sonra da olmaya
devam edecek. Sadece burada değil bütün
şehirlerde, Balkan ülkelerinde, Orta Asya
ülkelerinde hatta Afrika'nın en ücra kö-
şelerine kadar ülkemizin katkılarını gör-
mek bizim için iftihar vesilesidir. Biz ta-
rihte olduğu gibi bugün de her zaman
mazlumun, mağdurun yanında yer almış
bir milletiz. Bu özelliğimizi de kıyamete
kadar sürdürmeye niyetliyiz." (AA)

Diyanet İşleri Başkanı Ali
Erbaş, "Türkiye'nin tahrip
olmuş camilerin, harap
olmuş tarihi eserlerin
restore edilmesinde,
insanlığa hizmete
kavuşturulmasında çok
büyük desteği oldu.
Bundan sonra da olmaya
devam edecek." dedi.

Esed rejimi Halep'te PKK/YPG'nin 
yuvalandığı mahallelere yakıtı kesti

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye
göre, Esed rejimi Suriye'de kontrolünde
tuttuğu bölgelerde 18 Eylül'de sözde
yerel seçimleri bahane ederek Halep'te
PKK/YPG'li teröristlerin yuvalandığı Şeyh
Maksut ile Eşrefiyye mahallerindeki ör-
gütün sözde yerel meclisini değiştirmek
istedi. Kaynaklar, terör örgütünün bu
talebe karşı çıktığını ve bunun üzerine
rejim güçlerinin, 26 Kasım'dan itibaren
Şeyh Maksut ile Eşrefiyye'ye yakıt girişine
yasak getirdiğini kaydetti. Yakıt krizi ne-
deniyle söz konusu mahallelere elektrik
sağlayan jeneratörlerin büyük bir kısmı
devre dışı kaldı. Esed rejimi güçleri, 7
Nisan'da Şeyh Maksut ile Eşrefiyye ma-

hallelerini abluka altına almış, buna kar-
şılık olarak da PKK/YPG, 9 Nisan'da Ha-
seke ili ile Kamışlı ilçesindeki Esed rejimi
güçlerini abluka altına almıştı. Rejim
yaklaşık 10 gün süren ablukada mahal-
lelere akaryakıt, un, gıda ve ilaç gibi
malzemelerin girişini engellemişti.

Esed rejimi, 2012'de halk hareketleri
ve silahlı direnişlerin artması üzerine,
kendisine karşı silahlı eyleme girmemesi
koşuluyla ülkenin kuzeyinde bazı bölgeleri
PKK/YPG'ye bıraktı. PKK/YPG bu şeklide
Halep kent merkezindeki söz konusu
mahallelerde yuvalanmaya başladı. Örgüt,
2016'da rejim ve Rusya'nın Halep'i kuşatıp
ele geçirmesinde Şeyh Maksut Mahallesi
üzerinden stratejik destek verdi. Rejim
elinde tuttuğu Halep merkezde PKK/YPG
varlığına izin verirken, buna karşılık
örgüt de rejimin Haseke ili genelindeki
bazı noktalarda varlık göstermesine izin
veriyor. Ülkenin kuzeydoğusundaki Ha-
seke'de taraflar burada dönem dönem
hakimiyet mücadelesinden kaynaklı kısa
süreli çatışmalara giriyor. (AA)

Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin
kuzeyindeki Halep kent
merkezinde terör örgütü
PKK/YPG'nin işgalindeki 
Şeyh Maksut ile Eşrefiyye
mahallerine yakıt akışını
durdurdu.

Feyzioğlu, KKTC Cumhurbaşkanı
Tatar'a güven mektubunu sundu

KKTC Cumhurbaşkanlığında
Cumhurbaşkanı Tatar tarafından ka-
bul edilen Feyzioğlu, güven mektu-
bunu sunmaktan onur duyduğunu
söyledi. Büyükelçi Feyzioğlu, "Bu ve-
sileyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ku-
rucusu Büyük Önder Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ü, onun yolundan yü-
rüyen büyük mücahit, toplum lideri
Dr. Fazıl Küçük'ü ve şahsen yakından
tanıma, feyz alma ayrıcalığına sahip
olduğum büyük devlet insanı Kurucu
Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ı
rahmetle anıyorum." dedi. Türki-
ye'nin KKTC'deki 15. büyükelçisi ola-
rak görev yapmanın kendisi için
gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu
vurgulayan Feyzioğlu, Türkiye ile
KKTC arasındaki müstesna ilişkilerin
her alanda daha da ilerletilmesi için
var gücüyle çalışacağının altını çizdi.

Feyzioğlu, Kıbrıs Türklerine uygu-
lanan zalimane izolasyonların artık
son bulması gerektiğine işaret ederek,
"Devletler hukukuna göre, bağımsız
ve egemen bir devlet olduğu kuşku
götürmeyen Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti, üçüncü devletlerce artık
tanınmalıdır." dedi. Kıbrıs'ta gerçekçi
ve sürdürülebilir tek çözümün iki
egemen devletin varlığını kabul et-
mekten geçtiğini ve bunun hukuki
duruma ve gerçeklere uygun tek çıkış
yolu olduğunu belirten Feyzioğlu,
"Davamız haklıdır. Davamız millidir.
Milletimiz, sarsılmaz bir irade ile bu
kutlu davanın arkasındadır. Türkiye
Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti el ele, omuza başara-
caktır." diye konuştu. KKTC Cum-
hurbaşkanı Tatar da güven mektu-
bunu sunan Büyükelçi Feyzioğlu'na
başarılar dileyerek, "Sizleri KKTC'de
görmekten ve sizlerle birlikte çalı-
şacak olmaktan onur ve mutluluk
duyuyorum. Hoş geldiniz. Sizlerle
çalışmanın memnuniyetini KKTC ve
Türkiye kamuoyu ile paylaşmak is-
tedim." dedi. Törende KKTC Dışişleri
Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun yanı
sıra Büyükelçilik personeli de hazır
bulundu. (AA)

Türkiye'nin Lefkoşa
Büyükelçisi Metin
Feyzioğlu, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti
(KKTC) Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar'a güven
mektubunu sundu.
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Sultanlar Ligi 8. hafta karşılaşmasında Nilüfer
Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı

Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-1 mağlup etti.
Bursa ve Nilüfer’i misli.com

Sultanlar Ligi’nde temsil eden
Nilüfer Belediyespor, deplas-
manda önemli bir galibiyete
imza attı. Ligin 8. haftasında
Galatasaray HDI’ye konuk olan
Bursa ekibi, deplasmanda oy-
nadığı karşılaşmaya hızlı baş-
ladı. Set boyu etkili oyununu
sürdüren Nilüfer’in sultanları
ilk seti 25-14 kazandı. İkinci
sette iki takımda büyük müca-
dele sergiledi. Karşılıklı sayılarla
başlayan ikinci setin sonlarında
Galatasaray etkili oldu ve bu
seti 25-18 alarak skoru 1-1’e
taşıdı. Üçüncü set ortalarında
Nilüfer Belediyespor 16-11 öne
geçti. Set sonuna doğru Gala-
tasaray 6-0’lık seri yakalayarak

17-16 öne geçti ve sete
ortak oldu. Set

sonlarında Hümay’ın servis tu-
runda 7-0’lık seri yakalayan Ni-
lüferli voleybolcular, bu seti de
25-22 kazanarak 2-1 öne geçti.
Her iki ekibinde oyundan kop-
madığı dördüncü set karşılıklı
sayılar ile geçti. Set sonunda
24-24 eşitlik sağlanınca maç
uzatma sayılarına gitti. Uzatma
bölümünde file üstünlüğünü ele
geçiren Nilüfer’in sultanları bu
seti 26-24, maçı da 3-1 kazandı. 

Karşılaşmada, Nilüfer Bele-
diyespor’dan Radasova ve Ga-
latasaray HDI’den  Anti, takım-
larına 24’er sayı kazandırarak
maçın en skorer isimler oldular.
Nilüfer Belediyespor’da Atkin-
son 19, Hümay 14 sayı üreterek
çift haneli rakamlara ulaştı.

(BÜLTEN)

2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında
Kamerun ile Sırbistan 3-3 berabere kaldı.

A l
Jano-
ub Sta-
dı'nda-

ki mü-
cadeleye

Sırbistan iyi
başladı. 11. daki-

kada Sırbistan'ın hü-
cumdaki etkili ismi Mitro-

vic, sol kanattan ceza sahasına
girdi. Rakibinden kurtulan Mit-

rovic, sol ayağıyla çaprazdan sert
vurdu, top ters direğin içine çar-
parak oyun alanına geri döndü. 17.
dakikada Mitrovic bir kez daha Ka-
merun kalesini yokladı, meşin yu-
varlak yandan dışarıya çıktı. Sır-
bistan'ın baskısından kurtulan Ka-
merun 29. dakikada golü buldu.
Sol kanattan Kunde'nin kullandığı
kornerde Nkoulou kafa ile topu
arka direğe indirdi, boş pozisyon-
daki Castelletto meşin yuvarlağı
ağlara yolladı. Kamerun 43. daki-
kada Kunde ile net fırsatı kullana-
madı. Hızlı gelişen atakta ceza sa-
hasına giren Kunde'nin şutu kaleci

Milinkovic'ten döndü. Kunde bir
kez daha vurdu, topu auta yolladı.
Sırbistan ilk yarının uzatma daki-
kalarında 2 gol buldu. 45+1. daki-
kada sol kanattan Tadic'in kullandığı
serbest vuruşta altı pas önünde iyi
yükselen Pavlovic kafayı vurdu ve
meşin yuvarlağı köşeden ağlara
yolladı. 45+3'te ise Zivkovic'in pa-
sıyla Kamerun ceza sahası önünde
topla buluşan Milinkovic-Savic düz-
gün bir vuruşla fileleri havalandırdı.
Sırbistan 53'te 3. golünü buldu.
Kamerun orta sahasında kapılan
topla başlayan atakta ceza sahasında
topla buluşan Milinkovic-Savic, sa-
ğındaki Zivkvic'e pasını verdi. Ziv-
kovic'te altı pas içinde boş pozis-
yondaki Mitrovic'e pasını yolladı.
Golcü oyuncu, boş kaleye topa gön-
derdi: 1-3. Kamerun'da 55. dakikada
oyuna giren Aboubakar, Kamerun'u
ayağa kaldırdı. 63'te golünü atan
Abuobukar, 66. dakikada da asistini
yaptı. Savunma arkasına sarkan
Abuobakar önce rakibinden kur-
tuldu, ardından da aşırtma bir vu-
ruşla meşin yuvarlağı kalecinin

üzerinden ağlara gönderdi: 2-3.
Dakikalar 66'yı gösterdiğinde bir
kez daha savunma arkasına sarkan
Aboubakar ceza sahasına girdi.
Aboubakar, uygun pozisyondaki
Choupo-Moting'e pasını attı. Chou-
po-Moting de ayak içiyle yaptığı
vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yol-
ladı: 3-3. İlk maçlarını kaybeden
iki takım, bu beraberlikle gruptaki
ilk puanlarını aldı. Al Janoub Sta-
dı'ndaki karşılaşmayı 39 bin 789
kişinin izlediği açıklandı. (AA)

Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi,
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında
yarıda kalan Göztepe-Altay maçında
çıkan olayları incelemek için İzmir'e
gidiyor. TFF'den yapılan açıklamaya
göre, başkan Mehmet Büyükekşi,
Göztepe-Altay maçında yaşanan
olayların ardından İzmir Valisi Ya-
vuz Selim Köşger, iki kulübün baş-
kanları, takım kaptanları, yaralanan
Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç
ve yetkililerle bizzat yüz yüze gö-
rüşerek olayı tüm ayrıntılarıyla in-
celemek için İzmir'e gidecek. Bü-
yükekşi, ayrıca, hastanede tedavisi
devam eden Göztepe taraftarı Meh-
met Çakır'ı ziyaret edecek. Programı
dahilinde İzmir'deki tüm spor ku-
lübü başkanları ile öğle yemeğinde
bir araya gelecek Mehmet Büyü-
kekşi, daha sonra İzmir Spor Ku-
lüpleri Birliği Vakfına da geçecek.
(AA)
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Bitmeyen 'çile'nin bestekârı
Hammâmizâde İsmâil

Hanende, neyzen ve bestekar İsmail Dede
Efendi'nin vefatının üzerinden 176 yıl geçti.
Dede Efendi, yaşamı boyunca, Türk müziğinin
birçok formunda 500'den fazla esere imza attı.

Türk sanat musikisi çevrelerinde "Derviş
İsmail", "Dede", "Dede Efendi", "Hamma-
mizade İsmail Dede Efendi", "İsmail Dede"
gibi isimlerle anılan musikişinas İsmail Dede
Efendi, Birinci Abdülhamid'in ilk saltanat
yıllarına rastlayan 9 Ocak 1778'de İstanbul
Şehzadebaşı'nda dünyaya geldi. Babası Sü-
leyman Ağa, Kurban Bayramı'nda doğması
sebebiyle oğluna İsmail adını verdi. Dede
Efendi, babasının çeşitli yerlerde hamam
işletmesi nedeniyle "Hammamizade" adıyla
da tanındı.

OKULDA İLAHİCİ 
BAŞI OLARAK SEÇİLDİ
İlköğrenimine 1786'da Çamaşırcı Mek-

tebi'nde başlayan Dede Efendi, kısa bir süre
sonra yeteneği ve sesinin güzelliği dolayısıyla
okulda ilahici başı olarak seçildi. Henüz ço-
cukken güzel sesiyle dikkatini çektiği, okul
arkadaşının babası, Anadolu Kesedarı Uncu-
zade Mehmet Emin Efendi'den 7 yıl ders aldı.
Eğitimi sırasında yüzlerce esere imza atan
Dede Efendi, bir süre sonra hocası Mehmet
Emin Efendi aracılığıyla Maliye Nezareti Baş
Muhasebe Kaleminde "Katip Muavini" olarak
çalışmaya başladı. Bir yandan memuriyete
bir yandan hocasının derslerine devam eden
Dede Efendi, Mevleviliğe ilgi duyduktan sonra
Yenikapı Mevlevihanesi Şeyhi Ali Nutki De-
de'nin derslerini izlemek üzere haftada iki
gün Mevlevihane'ye gitmeye başladı. Usta
bestekar, Yenikapı Mevlevihanesi'ni bir okul
gibi görerek, memuriyet görevinin yanında
7 yıl ayinleri takip ederek kendini geliştirdi.

Ali Nutki Dede ile öğretmen-öğrenci ilişki-
sinden ziyade baba-oğul gibi olan Dede Efendi,
şeyhinin kardeşi, müzik kuramcısı Abdülbaki
Nasır Dede'den de birçok konuda yararlandı
ayrıca ney üflemeyi öğrendi. Mevlevi tarikatına
girerek, 18 Mayıs 1797'de Mevlevi olan Dede
Efendi, derviş olabilmek için memuriyet gör-
evinden istifa etti, 3 Haziran 1798'de dergahta
çileye girdi. Dede Efendi, 29 Temmuz 1798'de
sema meşkini bitirdi. Çilesi sırasında bestelediği
ve ilk eseri olduğu sanılan, güftesi Keçecizade
İzzet Molla'ya ait buselik makamında semai
usulündeki "Zülfündedir benim baht-ı si-
yahım" güfteli şarkısı, İstanbul'da mü-
zikle ilgili kesimin büyük ilgisini
topladı. "Zülfündedir be-
nim baht-ı siya-
hım/ Sende kaldı
gece, gündüz
nigahım/ İn-
citirmiş seni
meğer ki
ahım/Seni
sevdim, odur
benim güna-
hım" sözle-
riyle baş-
l a y a n
eser, dö-
n e m i n
hüküm-
d a r ı
aynı
z a -

manda meşhur bestekarı, 3. Selim'in
de ilgisini çekti. Şarkının çile doldur-
makta olan genç bir Mevlevi derviş ta-
rafından bestelendiğini öğrenen 3. Selim,
onu saraya çağırtarak, yapıtı bir kez
de kendisinden dinledi ve onu
saray hanendeleri arasına
almak istedi.

(AA)

Yaşamı boyunca 500'denfazla eser bestelediHammamizade İsmail Dede Efendi, 1808'de tahttan indirilen 3. Se-lim'in yerine 4. Mustafa padişah olunca, müzik toplantılarına sonverildiği için saraydan uzaklaştı. Sultan İkinci Mahmud'un siyasalkarışıklığı gidermesinden sonra yeniden saraya alınan Dede Efendi,önce padişah musahib-i ardından sermüezzin oldu. Bu yıllar DedeEfendi'nin sanat yaşamının en parlak, en verimli dönemi oldu. Abdülmecid zamanında da saraydaki yerini koruyan Dede Efendi,1839'da bestelediği Ferahfeza Ayin'inden sonra bestecilikyaşamında bir durgunluğa girdi. Saraydaki havanın alafrangalaş-ması, Batı müziği zevkiyle yetişen yeni padişahın, Türk müziğininsaraydaki varlığını eskisinden farklı olarak ancak resmi bir ilgiylesürdürür hale gelmesi, Dede Efendi'nin bu çevreden uzaklaşmasınayol açtı. İsmail Dede Efendi, öğrencileri Mutafzade Ahmed ve Del-lalzade İsmail Efendi ile padişahtan izin isteyip, hacca gitti. Hac yol-unda koleraya yakalanan usta bestekar, 1846'da hac görevinitamamladıktan sonra Mekke'de hayatını kaybetti ve Hz. Hatice'ninayak ucuna defnedildi. Hocalık vasfıyla da öne çıkan İs-mail Dede Efendi, Dellalzade İsmail Efendi, MutafzadeAhmed Efendi, Yağlıkçızade Ahmed Ağa, Şakir Ağa,Hamparsum Limonciyan, Hacı Arif Bey, Eyyubi Meh-med Bey, Çilingirzade Ahmed Ağa, Nikogos Ağa, Su-yolcuzade Salih Efendi, Yeniköylü Hasan Efendi,Behlul Efendi, Haşim Bey, torunu SermüezzinRifat Bey, Gelibolu Mevlevihanesişeyhi Hüseyin Azmi Dede veZekai Dede gibi pek çokdeğerli öğrenci
yetiştirdi.

Dede 
Efendi

Dede mirası 1700 yıllık manastırda turizm elçiliği yapıyor
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine
bağlı Cemil köyünde
yaşayan 65 yaşındaki Cabir
Coşkuner, dedesinden
kalma bahçedeki tarihi
manastırı hem koruyor
hem de gelen turistlere
rehberlik yapıyor.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine 17 kilo-
metre uzaklıktaki manastırın kapısını
sabah erkenden açarak yerli ve yabancı
konukları bekleyen Coşkuner, eşi Ayşe
Coşkuner ile bahçeyi temizliyor. Bir
otelde çalışırken 2001 yılında emekli

olan Coşkuner, 20 yılı aş-
kın süredir yürüt-

tüğü rehberlik
faaliyeti sa-

yesinde
tu-

ristlerle iletişim kurabilecek kadar İngi-
lizce, Fransızca ve İtalyanca öğrendi.
Coşkuner, manastır ve içindeki diğer
alanları gezdirdiği konuklarına farklı dil-
lerde bilgi aktarıyor. Cabir Coşkuner,
AA muhabirine yaptığı açıklamada, ma-
nastırın çevresindeki arazilerin 1935 yı-
lında devletin düzenlediği ihalede dedesi
tarafından satın alındığını, geçmişte bü-
yükleri tarafından bahçesi ekilen alandaki
manastırın, sonraki süreçte turizme ka-
zandırıldığını belirtti. Coşkuner, milattan
sonra 3. yüzyılda kayaların oyulması ile
yapılan manastırda, freskleri 9'ncu yüzyılı
işaret eden iki ayrı kilise ile bezirhane,
mutfak, yemekhane, okul, toplantı sa-

lonu, keşiş ve rahiplerin konakladığı
odaların bulunduğunu söyledi.

Keşiş yetiştirildiği için
"Keşlik Manastırı" ola-

rak adlandırılan ya-
pının, zamanla bu-

günkü halini aldı-
ğını anlatan Coş-

kuner, yıllar
içinde yıpranan
bazı alanların,
geçen yıl Nev-
şehir Valiliği İl
Özel İdaresi
koordinatör-
lüğünde res-
tore edildi-

ğini kaydetti.
MANASTIRI GEZEN 
TURİSTLERE BAHÇEDE 
YETİŞEN MEYVELER 
İKRAM EDİLİYOR
Coşkuner, manastırdaki tarihi değerlerin

gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için çaba
gösterdiğini dile getirerek, köye hizmet
amaçlı düzenlenen giriş biletinden elde
edilen gelirin Ürgüp Kaymakamlığı, Cemil
köyü muhtarlığı ve kendisine pay edildiğini
ifade etti. Geçmişte bazı fresk örneklerinin
tahrip edildiğini aktaran Coşkuner, "Bizler
bu mülklerden herkesin faydalanmasını
istiyoruz. Özellikle yaz günlerinde bahçede
meyvelerimiz olur. Buraya masalar koyarız,
misafirlerimiz çayını içer, meyve, sebze
ikram ederiz. Burası bizim olduğu kadar
misafirlerimizindir de." dedi.

MANASTIRIN KAPILARI 
AKŞAMLARI GÜVENLİK 
AMAÇLI KİLİTLENİYOR
İnsanların genellikle yaz ve bahar ay-

larında manastıra geldiğini belirten Coş-

kuner, diğer zamanlarda da turistlere eşlik
eden rehberlerin kendisini telefonla ara-
dıklarında manastıra gelip kapıları açtığını
anlattı. Turizm acentesi ve rehberlerin de
manastırın tanıtımına önemli katkı sun-
duğunu kaydeden Coşkuner, şöyle konuştu:
"Akşamları anahtarla kilitliyor, sabah gelip
açıyoruz. Tabii ki kilitlenip korunması
lazım, günümüzde artık eskisi kadar pek
tahribat olmuyor ama yine de her ihtimale
karşı tedbir almak durumundayız. Sezonun
açık ya da kapalı olması pek önemli değil.
İnsanlara buranın tanıtımını yapıyoruz.
Burayı ziyaret edenlere, İngilizce Fransızca
ve İtalyanca anlatım yapıyorum. Daha
önce otellerde çalıştım, yoğun Fransız
turist gelirdi, oralarda Fransızca pratik ya-
parak bir şeyler öğrenmiştim. Buraya da
İtalyan ve Fransız turistlerin daha çok ilgi
göstermesi beni dil öğrenmeye yönlendirdi.
Sözlüklerden açıp kelimeleri öğreniyorum,
notlar alıyorum, profesyonel rehberlerimize
sorarak daha iyi anlatmaya çalışıyorum.
Böylelikle turistler hoşnut oluyor, biz de
mutlu oluyoruz."  (AA)


