
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez 
Disiplin Kurulu Üyesi Muhammet Tekin, 
MHP’nin ülkücü fikirler çerçevesinde siyaset 
yapmayı namzet kabul ettiğini belirterek, “ 
Fikirlerimizin devlet nezdinde kabul görmesi, 
demokrasi ve hukuk kuralları içinde milleti-
mizin desteği ile Türkiye’de iktidar olmaya 
gayret sarf ediyoruz. Biz Türkiye’nin küçük 
Amerika olmasını değil, Türkiye’nin büyük 
bir ülke olmasını hayal ediyoruz. Amerika’da 
8 saat kaybolarak FETÖ’cülerin verdiği suflelerle 
Türkiye’ye gelip ayar çekenlerin sonuna kadar 
karşısında olacağız” dedi.   n 4. sayfada

Gaziantep’in  Karkamış ilçesine terör örgütü 
YPG/PKK mensuplarınca Suriye’nin kuze-
yinden atılan roket-havanlar nedeniyle ha-
yatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan 
ve 5 yaşındaki Hasan Karataş’ın cenazesi 
toprağa verildi. n 7. sayfada

Dominik Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi 
Elvis Antonio Alam Lora, Dominik Cumhu-
riyeti’nin serbest ticaret anlaşmaları ile Ame-
rika ve Avrupa’da 900 milyonluk bir pazara 
erişim imkanı olduğunu belirterek, “Bursalı 
firmalar, bu pazarlara açılmak için Dominik 
Cumhuriyeti’ni üretim ve lojistik üssü olarak 
kullanabilir.” dedi.   n 5. sayfada

Dominik’ten yatırım daveti 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul Cad-
desi’ni ayrıcalıklı kentsel dönüşümle kentin vitrini 
haline getirmeyi planladığı projenin 120 bin met-
rekarelik ilk etabında hak sahipleriyle uzlaşma 
oranı yüzde 89’a ulaştı.  Uzlaşma görüşmeleri de-
vam ederken, sözleşme imzalamayan veya gö-
rüşmeye katılmayan hak sahiplerinin taşınmazları 
6306 sayılı yasa çerçevesinde açık artırma usulü 
ile satışa çıkarılacak.  n 8. sayfada
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Beşyol uzlaşıyla dönüşüyor

Ayşenur öğretmen  
ve Hasan son  
yolculuğuna uğurlandı   

n Haberi 7’de

“Bizim için tek 
bir sınır vardır” 

Erdoğan: 

n Haberi 6’da

Bahçeli:

KESK  
kapatılsın!

Alpaslan 
YILDIZ

4’TE

Önkuzu hey! Önkuzu! 
Önde gider Önkuzu. 
Bu bayrak düşmez yere, 
Ölmedikçe sonkuzu! 

Sayı: 2641 Fiyat: 2 TL
Ülkücü şehit 

Ertuğrul Dursun Önkuzu 
1948 - 23 Kasım 1970
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Türkiye’nin gururu 
Yusufel i  Baraj ı  
Türkiye’nin gururu 
Yusufel i  Baraj ı  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Yusufeli Yeni Yerleşim Yeri’nde “Yu-
sufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları 
ve Tünelleri ile Yeni Yerleşim Bölgesi 
Açılış Töreni”ne katıldı. Buradaki konuş-
masına, kendisini dinleyenleri selamlayarak 
başlayan Erdoğan, bugün Cumhuriyet 
tarihinin en gurur verici eserlerinden Yu-
sufeli Barajı’nın yanı sıra, bu eserin mü-
temmim cüzleri olan bağlantı yolları ve 
tünelleri ile yeni yerleşim bölgesinin açılış 
töreni vesilesiyle Yusufeli’nde olduklarını 
belirtti. Barajın, yolların, tünellerin ve 
yerleşim yerinin hayırlı olmasını dileyen 
Erdoğan, “Yusufelili kardeşlerimiz, bu 
eserin ülkemize kazandırılması için doğ-
dukları, büyüdükleri evlerini, iş yerlerini, 
geçmişlerini geride bıraktılar. Her ne 
kadar kendilerine daha modern evler, iş 
yerleri, yepyeni bir ilçe inşa etmiş olsak 
da bunların hiçbirinin, Yusufelili kardeş-
lerimizin yaptıkları fedakarlığın karşılığı 
olmayacağını biliyoruz.” ifadelerini kullandı. 
Her bir Yusufeliliye, Türkiye’nin ve Türk 
milletinin geleceği için sergiledikleri takdire 
şayan fedakarlık için şükranlarını sunan 
Erdoğan, şunları kaydetti: “Yeni Yusufeli, 
2 bin 698 konut, 507 köy evi, 296 iş yeri, 
37 dükkanlı bir sanayi sitesi, 25 yataklı 
hastane, ana sınıfından lisesine kadar 9 
okul, yurt, spor salonu, 7 köy, ayrıca tüm 
kamu ve hizmet binaları ile sıfırdan ku-
ruldu. Her türlü altyapısı ve üstyapısıyla 
oldukça ferah bir şekilde tasarlanan yeni 
Yusufeli, eskisinden iki katı büyüklükte 

bir alana sahiptir. İlçenin ulaşım ihtiyacı 
için bünyesindeki 39 tüneli ve 21 köprü-
süyle 110 kilometre yeni yol yapılmıştır. 
Bundan 20 yıl önce Türkiye’nin toplam 
tünel uzunluğu 50 kilometre iken biz sa-
dece Yusufeli’nde köy yollarındakilerle 
birlikte 62 kilometre tünel inşa ettik.” 

“TRAFİK GÜVENLİĞİNİ  
ARTIRACAK” 
Yusufeli için yaptıkları yollarla, Kaf-

kaslar ve Karadeniz Bölgesi’nin ku-
zey-güney aksındaki trafiğin 
güvenliğini ve konfo-
runu da artırdık-
larını dile geti-
ren Erdoğan, 
dikilen 20 
bin ağacı, 
75 binin 
üzerinde fi-
danı ve se-
rilen 40 bin 
metrekareyi 
geçen çimleriyle 
yemyeşil bir Yu-
sufeli’nin ortaya çık-
tığını söyledi. Baraj gölü 
içinde kalan 800 bin metreküp verimli 
toprağın da yeni yerleşim yerine taşınarak, 
ilçenin hiçbir imkanının heba edilmediğini 
belirten Erdoğan, “Elbette böylesine devasa 
bir projede bazı eksikler olabilir. Bunların 
da süratle giderileceğinden şüpheniz bu-
lunmasın.” dedi. “Yusufeli Barajı ve Hid-
roelektrik Santrali, 100 katlı bir gökdelene 

denk olan 275 metre yüksekliğiyle ülke-
mizde ilk, dünyada da kendi sınıfında 5. 
sırada yer almaktadır.” diyen Erdoğan, 
şunları kaydetti: “Kurulu gücü 558 megavat 
olan bu barajda üretilecek yıllık 1 milyar 
900 milyon kilovatsaat enerji, ekonomi-
mize senelik 5 milyar liralık katma değer 
temin edecektir. Allah göstermesin bir 
enerji sıkıntısı olsa, sadece burası 1,5 yıl 
enerjiyi temin eder. Bu baraj aynı zamanda 
Çoruh Nehri’nin devamındaki Artvin, 

Deriner, Borçka ve Muratlı baraj-
larının en yüksek verimle 

çalışmasını sağlaya-
caktır. Su depola-

ma kapasitesi 
2,3 milyar 

metreküp 
olan Yusu-
feli Bara-
jı’nın enerji 
üretim kap-

asitesi 2,5 
milyon konu-

tun veya 750 
bin Togg otomo-

bilinin enerji ihtiyacını 
tek başına karşılayacak dü-

zeydedir. Türkiye’nin en çetin coğrafya-
sında barajı, santrali, yeni yerleşimi ve 
yollarıyla birlikte 34 milyar liralık bir ma-
liyetle, dikkat edin, buraya ne yatırdık bi-
liyor musunuz? 34 milyar lira. Böyle bir 
yatırımla, Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir 
eseri milli bütçeden karşılayarak Art-
vin’imize, Yusufeli’mize kazandırdık.” 

“BU ESERİN GURURU  
MİLLETİMİZE AİT” 
Her aşaması kayda alınarak belgesel 

haline dönüştürülen barajın hikayesinin 
bu akşam TRT ekranlarında yayımlana-
cağını aktaran Erdoğan, projesinden in-
şasına kadar, tamamı yerli ve milli tasa-
rımla, projelendirmeyle, üretimle ortaya 
çıkan bu eserin gururunun milletin ta-
mamına ait olduğunu ifade etti. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, böylesine devasa 
bir eserin Türkiye’ye kazandırılmasında 
emeği geçen bakanları ve bakanlıkları, 
kurumları, yüklenici firmaları, mühen-
disinden işçisine tüm çalışanları tebrik 
etti. Konuşmasında, Türkiye’nin son 20 
yılında ülkeye kazandırdıkları eser ve hiz-
metlerle, asırlık eksiklerini gidermekle 
kalmadıklarını belirten Erdoğan, “Ülkemizi 
daha büyük hedeflere yöneldiğimiz bir 
geleceğe de hazırladık. Hemen her ko-
nuşmamda, 2002 Türkiye’si ile bugünkü 
Türkiye’nin mukayesesini rakamlarla, ör-
neklerle yapmaya özel önem veriyorum. 
Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, 
ulaşımdan enerjiye, tarımdan spora, şe-
hircilikten sosyal desteklere kadar uzanan 
tüm bu mukayeseli anlatım belki bazılarına 
sıkıcı geliyor olabilir.” Az önce bir örneğini 
ifade ettiğini, bu ülkenin ilk 80 yılında 
sahip olabildiği tünel uzunluğunun 50 
kilometre olduğunu söyleyen Erdoğan, 
bugün sadece Yusufeli’nin yeni yerleşimi 
için yaptıkları tünellerin uzunluğunun 
62 kilometreyi bulduğunu vurguladı. (AA) 

“Sisi ile Katar’da  
temas doğrudur”

Türkiye’nin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, su tutmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “”Su depolama kapasitesi 2,3 milyar metreküp olan Yusufeli Barajı’nın enerji üretim kapasitesi 2,5 
milyon konutun veya 750 bin Togg otomobilinin enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak düzeydedir” dedi.

n 11. sayfada

Bursaspor Teknik Direk-
törü İsmail Ertekin düşme 
hattında olmalarına karşın 
Yeşil Beyazlı takımın düşme 
endişesi yaşamayacağını açık-
ladı. Öte yandan tecrübeli Tek-
nik Adam, "Ben Bursalıyım ve 
Bursasporluyum. Sağlığımız 
elverdiği sürece bugün teknik 
direktör olarak, yarın kapıcı 
olarak, öbür gün idareci olarak 
bir şekilde destek verme ama-
cıyla biz buradayız.’’ dedi.

Kazadan kurtuldu 
sahte içkiden öldü

Yıldırım’a bağlı Teleferik Meydanı’nda yıllarca kokoreç satarak 
geçimini sağlayan Şakir Çelik’in, bir yıl önce kontrolden çıkan kamyonetin 
tezgahına çarpması sonucu ölümden döndüğü ortaya çıktı. Bir hafta 
önce ise sahte içkiden zehirlendikten sonra hastanede hayatını kaybeden 
Çelik’in, ölmeden önce esnaf arkadaşlarına, “Benim ölümüm sahte 
içkiden olacak, hakkınızı helal edin” dediği öğrenildi. n 3. sayfada

“Küçük Amerika değil büyük 
bir ülke hayal ediyoruz”



Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Mer-
kezi’nde düzenlenen etkinliğe BUÜ 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 
tekstil sektörünün temsilcileri, aka-
demisyen ve idari personel ile çok sa-
yıda öğrenci katıldı. Program, stilist 
sanatçı Elif Kılıç’ın atıklardan yaptığı 
kıyafetlerden oluşan sergisinin gezil-
mesiyle başladı. Ardından Konserva-
tuvar öğrencisi İdil Naz Alıcı mini bir 
piyano resitali sundu. 

DOĞA BİZE MİRAS 
Etkinliğin açılış töreninde konuşan 

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; 
ülke ve toplum olarak bir gelgit halinde 
olduklarına işaret ederek, mini bir iç 
değerlendirme yapılması gerektiğini 
kaydetti. Türkiye’nin ekonomik olarak 
ihracata dayalı bir büyüme sistemini 
tercih ettiğini ve bu yönde adımların 
atıldığını vurgulayan Prof. Dr. Ahmet 
Saim Kılavuz; “Ülkeler ithalattan daha 
fazla ihracat yapmalıdır ki cari denge 
sağlansın. Ekonomi politikasının ana 
gündemi bu doğrultuda oluşuyor. Ül-
kemizde otomotiv her zaman ihracatta 
ilk sırada gelir. Pandeminin etkisi ile 

tekstil son 1-2 yıldır ilk sıralara yerleş-
meye başladı. Toplumun refahı ve ge-
lişmesi için ihracata ihtiyacımız var. 
İhracat için üretmeye ihtiyacımız var. 
Üretmek için de malzemeye ihtiyacımız 
var. Yani bu doğanın bize bahşettiği 
imkanları ürüne dönüştürme ihtiyacı-
mız var. Bizden öncekilerin miras bı-
raktığı, bizim de sonraki nesile miras 
bırakmak zorunda olduğumuz ve hoy-
ratça kullandığımız bir evren düzenimiz 
var. Tüm mesele bu işin dengesini 
doğru kurabilmektedir” diye konuştu. 

ARTIK BİZ BAŞKALARINA  
ÖRNEK OLALIM 
Dünyanın kapitalist bir düzen içe-

risinde ilerlediğini, modern kültürün 
de insanlara tüketimi empoze ettiğini 
söyleyen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; 
“Sürekli ilerleme adı altında çok büyük 
bir enerji, su ve toprak tüketimi yapı-
lıyor. İlerlemeyelim, kendimizi geliş-
tirmeyelim de diyemeyiz. Tek bir doğru 
yok. Bu konuda fikirler geliştirmemiz 
gerekiyor. İhracat yapmamız, para ka-
zanmamız gerekiyor. O halde illa ih-
racat yapacaksak, pahada ağır tasa-
rımlar ortaya koyalım. Başka ülkeler 
bize örnek olmasın, biz artık başka 
ülkelere örnek olacak projeler ortaya 
koyalım. Bizlerin de üzerine düşen 
görevler var. Bunları yavaş yavaş, bir 
merdiven çıkar gibi çözmeye çalışıyo-
ruz. Bir anda hepsi olmuyor. Ancak 
bilinçli olmak ve doğru tercihler yap-
mak zorundayız. En azından bu ko-

nuda üzerimize düşen sorumlulukları 
minimum anlamda yerine getirmeye 
gayret etmeliyiz. Bu etkinliğin de zi-
hinlerde bir soru işareti oluşturmasını 
istiyoruz. Bu evren hepimize emanet 
edildi. Har vurup harman savuramayız. 
Ülkemize, kaynaklarımıza ve dünya-
mıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bu 
bilinçle hareket etmemiz gerekiyor” 
açıklamasında bulundu. 

HIZLI MODA TÜKETİM  
ÇILGINLIĞINI TETİKLİYOR 
BUÜ Sürdürülebilir Kampüs Ko-

ordinatörü Prof. Dr. Güray Salihoğlu 
ise yaptığı açılış konuşmasında tekstil 
sektörünün önemine vurgu yaptı. Sa-
lihoğlu; “Bugün sürdürülebilir tekstil 
diyoruz. Tekstil sektörü her anlamda 
büyük bir önem taşıyor. Milyonlarca 
çalışanı, uzun tedarik zincirleri var ve 
yüksek istihdam sağlıyor. Türkiye’de 
yaklaşık 1 milyon kişi bu alanda çalı-
şıyor. Ancak çok fazla su ve enerji 
harcıyor. Toksik yükü ağır ve çok kir-
leten bir sektör. Lif üretiminden ima-
lata, dağıtım ve perakendecilikten geri 
kazanıma, oluşan atıkların yönetimine 
kadar her aşamasında yüksek oranda 
çevresel yük çıkarıyor. Dünyada yapılan 
bir araştırmaya göre oluşan tekstil 
atıklarının yüzde 1’inden daha az bir 
kısmı yeni ürün olarak geri kazanılıyor. 
Hızlı moda kavramı bu sorunu en iyi 
ortaya koyan örneklerden birisidir. 
Tekstil sektörü, tüketim artsın diye 
reklam pazarına milyarlar harcıyor. 
Diğer taraftan mikroplastik kavramı 
karşımıza çıkıyor. Tekstil ürünlerinden 
denizlerimize ulaşan bu küçük plastik 
kirleticiler doğamızı tehdit etmeye 
devam ediyor. Sentetik kıyafetlerin 
içindeki plastik oranı arttıkça, bu kı-
yafetler her yıkandığında denizlerde 
mikroplastik birikimi oluyor ve bu 
plastikler balıkların midesine iniyor. 
Dolayısıyla soframıza kadar geliyor. 
Anne sütünde bile mikroplastik bu-
lunduğunu gösteren bilimsel çalışmalar 
var” dedi. 

KULLANILAN ÜRÜNLER  
ÇÖP OLMASIN 
Kişisel yaşam tarzına dikkat edil-

mesi gerektiğine işaret eden Sürdü-
rülebilir Kampüs Koordinatörü Prof. 
Dr. Güray Salihoğlu; “Gereksiz alışveriş 
yapmayalım, elimizdekilerin kıymetini 
bilelim. Onları uzun süre kullanalım. 
Tekstil endüstrisi de az ve dayanıklı 
ürün üretsin. Ölmeyen tasarımlar yap-
sın. Temiz kaynaklar kullansın. Böy-
lelikle kullanılan ürünler çöp olmadan 
hayatın içinde kalmaya devam ede-
cektir. Bugün yapacağımız organizas-
yona katılan çok değerli katılımcıları-
mızla sektörün her halini konuşacağız. 
Yapılanları ve yapılabilecekleri konu-
şacağız. Konuşulanların, her anlamda 
olumlu eylemlere dönüşmesini dili-
yorum” şeklinde konuştu. 

TEKSTİLİN GELECEĞİNİ  
KONUŞTU 
Açılış töreninin ardından Sürdü-

rülebilir Kampüs Koordinatörü Prof. 
Dr. Güray Salihoğlu, Koordinatör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Şule Turhan, Tekstil 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Dilek Kut, İpekiş Genel Müdürü 
Aşkın Kandil, Yılmaz İpek Kalite Sis-
tem ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi 
Hazal Onat, Nursim Geri Dönüşüm 
Genel Müdür Yardımcısı Bilun Aksoy, 
Sanatçı Elif Kılıç ve BUÜ Çevre Mü-
hendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Kamil Salihoğlu’nun bulun-
duğu geniş katılımlı bir panel düzen-
lendi. Panelde yer alan konuşmacılar 
tekstil sektöründeki atık yönetimi 
ve geri dönüşüm uygulamalarına dair 
görüşlerini paylaştı. 

ESKİ ÜRÜNLER HEDİYE  
ÇEKİNE DÖNÜŞTÜ 
Program çerçevesinde önemli bir 

sosyal sorumluluk çalışması da yürü-
tüldü. Fuaye alanında hazırlanan geri 
dönüşüm kutularına eski giysi ve eş-
yalarını getiren katılımcılar, karşılığında 
kitap ve kırtasiye ürünleri alabilecekleri 
hediye çekleri ile ödüllendirildi. Müzik 
Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğren-
cilerin mini bir konser verdiği organi-
zasyon çerçevesinde açılan stantlarda 
sürdürülebilir tekstil uygulamalarından 
örnekler katılımcıların beğenisine su-
nuldu. (İHA)
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Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent 
Konseyinin Dünya Çocuk Hakları Günü 
nedeniyle düzenlediği yürüyüşe katılan 
çocuklar, haklarına dikkat çekti. Yü-
rüyüşün bitiş noktası olan Halk Evi 
önünde çocukları karşılayan Nilüfer 
Belediye Başkanı Turgay Erdem, fırsat 
eşitliği sağlamak adına çeşitli çalışmalar 
yaptıklarını belirterek, “Sizleri önem-
siyoruz” dedi. 

20 Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu tarafından “Çocuk Hak-
larına Dair Sözleşme”nin imzalanma-
sının ardından kabul edilen “Dünya 
Çocuk Hakları Günü”, Nilüfer’de şenlik 
havasında kutlandı. Nilüfer Belediyesi 
ile Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Mecli-
sinin “Haklarımızı biliyoruz, bugünümüz 
ve geleceğimiz için yürüyoruz” sloganıyla 
düzenlediği yürüyüşte, çocuklar hak-
larına dikkat çekti. Nilüfer Kent Konseyi 
önünden başlayan yürüyüşe katılım 
büyük oldu. Ellerinde dövizlerle, şarkılar 
söyleyerek yürüyen yaklaşık 700 çocuk, 
Halk Evi önünde yürüyüşü tamamladı. 
Çocukları, Halk Evi önündeki Nilüfer 
Cumhuriyet Meydanı’nda Nilüfer Be-
lediye Başkanı Turgay Erdem karşıladı. 
Meydanda toplanan çocuklar, Oyun 
Hareketi Derneğinin düzenlediği oyun-
larla eğlendi. Renkli görüntülerin ya-
şandığı etkinlikte Başkan Turgay Erdem 
de çocukların neşesine ortak oldu. Et-
kinlikte konuşan Nilüfer Kent Konseyi 
Çocuk Meclisi Başkanı Özlem Yılmaz 
da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi 
verdi. Nilüfer’de oturan bütün çocukları 
Çocuk Meclisine katılmaya davet eden 
Özlem Yılmaz, Çocuk Hakları Sözleş-
mesi’ne değindi. Sözleşmenin yaşama, 
koruma, gelişme ve katılım hakları ol-
mak üzere 4 temel ilkeden oluştuğunu 
belirten Yılmaz, kendilerinin en çok 
katılım hakkı üzerine çalıştıklarını vur-
guladı. Çocukların haklarını iyi bilmesi 
gerektiğini ifade eden Yılmaz, dünyanın 
geleceği için çevre ve iklim krizine karşı 
duyarlı olunmalarını vurguladı. Konuş-
maların ardından çocuklar, Denden 
grubunun konseriyle eğlenerek renkli 
anlar yaşadı. (İHA)

Yıldırım Belediyesi, Uzman Aile Da-
nışmanı ve Yazar Saliha Erdim’i Yıldı-
rımlılarla buluşturdu. Barış Manço Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen programa Yıl-
dırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili 
Fethi Yıldız ve vatandaşlar katıldı. ‘Ailede 
Mutlu Çocuklar Yetiştirmek’ konu başlığı 
üzerine konuşan Erdim, ailede çocuk 
eğitiminin sırlarını dinleyicilerle paylaştı. 
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 
vatandaşların taleplerine göre alanında 
uzman kişileri Yıldırımlılarla buluştur-
duklarını söyledi. Yıldırım Uludağ’ın 
eteklerine kurulmuş, derelerle, vadilerle 
bezenmiş bir ilçe olarak tanımladıklarını 
belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 
kentin ana unsurunun beton binalar 
değil insanın kendisi olduğuna inan-
dıklarını vurgulayarak, “Turgut Cansever 
diyor ki; ‘Bir şehri imar ederken nesli 
ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal et-
tiğiniz nesil şehri imha eder.’ Bizler de 
Yıldırım Belediyesi olarak bu anlayış ile 
gönüllere dokunmaya çalışıyoruz. Yıl-
dırım Belediyesi olarak insan yetiştir-
diğimiz programları önceliyor ve içeri-
sinde insan yetiştirdiğimiz mekânları 
ilçemize kazandırmak adına çalışıyoruz. 
Turgut Cansever’in dediği gibi şehirle-
rimizin geleceğini sadece nesli ihya 
ederek kurtarabiliriz, ancak bu şekilde 
ruhu, kimliği ve estetiği olan şehirler 
inşa edebiliriz. Ruhu, kimliği ve estetiği 

olan bir Yıldırım inşa etmek için çalışı-
yoruz. Yıldırım’da eğitim ve kültür ala-
nında yaptığımız programları vatan-
daşlarımızdan aldığımız güçle artırarak 
sürdüreceğiz” dedi. Medeniyetimizin en 
temel yapı taşı birey değil aile olduğuna 
değinen Başkan Yılmaz, “Bu noktada 
tüm aileyi kuşatacak tüm aile bireyleri-
mizin gönüllerini fethedecek işler üret-
meye gayret ediyoruz. Çünkü biz inanı-
yoruz ki en büyük şehir 
gönüldür. Mekândan 
münezzeh olan Allah, 
insanın gönlünde yer 
tutar. Bunun 
için her ne ya-
pıyorsak gö-
nül inşa et-
mek için yapı-
yoruz. Yollar 
yapıyorsak gö-
nüllere ulaş-
mak için ya-
pıyoruz. Yüz-
b i n l e r c e 
metrekare 
yeşil alan ka-
zandırıyorsak 
g ö n ü l l e r i n 

neşe ve huzur bulması için yapıyoruz. 
Çünkü biz tüm bu coğrafyaya gönül 
coğrafyası diyoruz. Saliha Erdim Hoca-
mıza bizlere gönlümüzü inşa edecek bil-
giler verdikleri için teşekkür ediyorum” 
diye konuştu. Çocukların güçlü bir niçini 
ve duygusal bir bağı olması gerektiğini 
aktaran Saliha Erdim, “Çocuklarda 7 
yaşa kadar öğrenme görmeye bağlıdır. 
Bunun için davranışlar en büyük öğret-
menlerdir. Bir çocuğun nazik, kibar, say-

gılı olmasını is-
tiyor isek biz 
öyle olacağız. 

Bunu çocuk 
için değil 
kendimiz 
için yapa-
cağız. Biz 
ne ya-
parsak 

oyuz. Niye-
timiz ne ise 
onu yaparız. 
Niyeti kişiye 
rengini ve-
rir. Sevdiği-
miz şeyleri 
öne alırız 

onun için fedakârlık yaparız. Yüreği-
mizdeki kadar konuşur ona göre davra-
nırız. Çocuğun yüreğine dokunmayan 
hiçbir bilgi sonsuza kadar kalmaz. Çocuk 
sevdiğini model alır. Çocuklarının gön-
lüne giremeyen anne babalar aklına gi-
remeyecekler. Biz bize düşeni yapmalı 
sonucunu Allah’a bırakmalıyız. Ayrıca 
çocuklarımız neden bunu yanlış yaptı 
diye değil de nereyi boş bıraktım da 
böyle oldu diye kendimizi sorgulamalıyız. 
Biz sonucu söndürmeye devam ederken 
sebepleri değiştiremeyiz. Önemli olan 
sebepleri değiştirmek. Bir sistemi kendi 
haline bırakırsak oradan iyi bir şey bek-
lemek hayaldir. Çocuklarımızın nasıl 
olacağı bize bağlı. Bizim nasıl olacağını 
kendi içimizde nasıl olduğumuz ile ala-
kalı. İyiliğin kaynağı olmayı kendimize 
ilke edinmemiz gerekiyor. Allah hakkın 
ve hakikatin peşinde koşmayı ömür 
boyu herkesin rızkı kılsın” ifadelerini 
kullandı. Erdim, Yıldırım Belediyesi ve 
Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a ken-
dilerini Yıldırım’a davet ettikleri için te-
şekkür etti. Program sonunda, Başkan 
Oktay Yılmaz ve hanımefendileri konuğa 
çiçek takdiminde bulundu. 

(İHA)

Yıldırım’da “Ailede Mutlu Çocuklar 
Yetiştirmek” konferansıYıldırım Belediyesi’nin 

düzenlediği ve Uzman 
Aile Danışmanı Yazar 
Saliha Erdim’in 
konuşmacı olarak 
katıldığı ‘Ailede Mutlu 
Çocuklar Yetiştirmek’ 
konferansına Yıldırımlılar 
yoğun ilgi gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUS-
Kİ marifetiyle hayata geçirilen gö-
letlerle de çiftçiye can suyu olmaya 
devam ediyor. 

Bursa’da kırsal kalkınmayı sağ-
layarak köyden kente göçün önüne 
geçmek için kaliteli fide fidan dağı-
tımından ekipman desteklerine ve 
pazarlamaya kadar üreticinin yanında 
olan Büyükşehir Belediyesi, sulama 
göleti yatırımlarına Kestel Gözede’yi 
de ekledi. Sulu tarıma geçişle birlikte 
aynı araziden bir yılda birden fazla 
ürün alınmasını sağlamayı hedefleyen 
Büyükşehir Belediyesi, Kestel Göze-
de’de yaklaşık 106 bin metreküplük 
depolama alanına sahip membranlı 
sulama göleti yapıyor. Yaklaşık 1000 
tane 100 tonluk havuz kadar depo-
lama hacmine sahip göletteki su yük-
sekliği ise 14 metre olacak. Çalışma-
ların hızla devam ettiği proje ile yak-
laşık 400 dekarlık tarım arazisi su-
lanabilecek. 

VERİM ARTACAK 
Bursa’nın sahip olduğu tüm de-

ğerlerin yanında aynı zamanda bir 
tarım şehri olduğunu dile getiren Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Alinur Ak-
taş, sulu tarımla birlikte tarımda ve-
rimin daha da artacağını vurguladı. 
Bu çerçevede ihtiyaç duyulan tüm 
kırsal mahallelere sulama göleti ve 
tesisi kazandırmaya çalıştıklarını ifade 
eden Başkan Aktaş, “Kırsal mahalle-
lerde altyapının yanında BUSKİ ma-
rifetiyle tarımsal yatırımlarımız da 
hız kesmeden sürüyor. Tarım potan-
siyelinin yüksek olduğu bölgelere ka-
zandırdığımız sulama göletleri ile hem 
ürün kalitesini hem de verimliliği ar-
tırıyoruz. Kestel’in Gözede Mahalle-
si’nde yapımı devam eden membranlı 
sulama göleti sayesinde, çiftçilerimizin 
sulama ihtiyacı nesiller boyunca kar-
şılanmış olacak” dedi. (İHA)

Çiftçinin can suyu 
BUSKİ’den 

Nilüferli çocuklar, 
hakları için yürüdü

BUÜ’de farkındalık etkinliği:
 “Atığın Modası Geçti”

Bursa Uludağ Üniversitesi 
(BUÜ) Sürdürülebilir 

Kampüs Koordinatörlüğü, 
Avrupa Atık Azaltım Haftası 
dolayısıyla özel bir etkinliğe 

imza attı. Atığın Modası 
Geçti başlığıyla 

“Sürdürülebilir Tekstil” 
konusunun ele alındığı 
organizasyonda sektör 

temsilcileri ile akademisyen 
ve öğrenciler bir araya geldi.
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Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

22/12

22/12

20/9

22/11
21/13

19/13

20/8

17/15

18/13
15/10

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:23
07:51
12:55
15:27
17:49
19:12

BURSA
ÇARŞAMBA

22/12

CUMA

14/8

PERŞEMBE

18/12

18/13 İMSAK İYE

Bursa’da husumetli olduğu 2 
çocuk babası olan komşusunu evi-
nin önünde vurarak öldüren zanlı 
tutuklandı. 

Gemlik’te önceki sabah saat-
lerinde yaşanan olayda, iddiaya 
göre husumetli olduğu komşusu 
Emrah Atmaca’yı 
işinden evine 
döndüğü sırada 
evinin önünde si-
lahla vurarak öl-
düren Hüseyin Ü., 
olayın ardından 
gözaltına alınarak 
Gemlik Adliyesin-
de hakim karşısına çıkarıldı. Zanlı, 
planlayarak kasten adam öldürmek 
suçundan tutuklanarak Bursa Ka-
palı Cezaevine gönderildi. Olayla 
alakalı soruşturma sürerken, zan-
lının evi güvenlik güçlerince boş-
altıldı. Olayın olduğu bölgeye il 
merkezinden de çevik kuvvet tak-
viyesi yapıldı. (İHA)

Yıldırım’a bağlı Teleferik Mahal-
lesi’nde oturan Şakir Çelik (56), geç-
tiğimiz hafta sahte içkiden hayatını 
kaybeden 6 kişiden biriydi. Evde fe-
nalaşması üzerine ambulansla Bursa 
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kaldırılan Çelik, burada 
yapılan tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamayarak hayatını kaybet-
mişti. Olay sonrası gözaltına alınan 
3 kişi, tutuklanarak cezaevine gön-
derildi. 

“BENİM ÖLÜMÜM SAHTE  
ALKOLDEN OLACAK”  
Kokoreç tezgahını açarken sürekli 

yardım istediği ve 25 yıldır arkadaş ol-
dukları öğrenilen Yasin Arısatan, Şakir 
Çelik’in sürekli helallik istediğini ve 
ölümünün sahte içkiden olacağını sürekli 
söylediğini dile getirdi. Ayrıca Çelik’in, 
alkol fiyatları pahalı olduğu için el 
yapımı içki içtiğini ama bir gün sahtesine 
denk gelirse öleceğini söylediği öğrenildi. 
Hayatını kaybetmeden iki gün önce ise 
Çelik’in arkadaşlarından helallik istediği 
ortaya çıktı. 

KAMYONETİN ALTINDA  
KALARAK ÖLÜMDEN DÖNDÜ 
Çelik’in, daha önce de sürücüsü-

nün alkollü olduğu öğrenilen kam-
yonetin altında kalarak ölümden dön-
düğü anların görüntüsü ortaya çıktı. 
Çelik, geçtiğimiz yıl merkez Yıldırım 
ilçesi Teleferik Mahallesi’nde saat 
23.00 sıralarında meydana gelen 
olayda, 220 promil alkollü ol-
duğu öne sürülen Özcan Ö. ida-
resindeki 16 FA 130 plakalı 
kamyonetin kontrolden çıkarak 
çarpması sonucu yaralanmıştı. 
Hastanede tedavi altına alınan 
Çelik, tedavisinin ardından ta-
burcu olmuştu. Güvenlik kamera-
sına yansıyan görüntülerde, aracın 

yukarıdan hızla gelirken yolda yürü-
yen bir kişiye, ayrıca kaldırımda oto-
büs bekleyen bir şahsa ve kokoreç 
tezgahında bulunan Şakir Çelik’e çarp-
tıktan sonra yaya-
ların arasına 
daldığı ve du-
vara çarpa-
rak zor 
durdu-
ğu gö-
rüldü. 
(İHA)

Yıldırım’a bağlı 
Teleferik Meydanı’nda 
yıllarca kokoreç 
satarak geçimini 
sağlayan Şakir Çelik’in, 
bir yıl önce kontrolden 
çıkan kamyonetin 
tezgahına çarpması 
sonucu ölümden 
döndüğü ortaya çıktı. 
Bir hafta önce ise sahte 
içkiden zehirlendikten 
sonra hastanede 
hayatını kaybeden 
Çelik’in, ölmeden önce 
esnaf arkadaşlarına, 
“Benim ölümüm sahte 
içkiden olacak, 
hakkınızı helal edin” 
dediği öğrenildi.

Erol Tosun (46) ile eşi avukat Elif 
Tuba Karakoç Tosun’un iş ortağının eşi 
M.M.Ö. (53), Yıldırım’a bağlı  Kazım Ka-
rabekir Mahallesi Vişne Caddesi’nde bir 
iş yerinde, önceden yaşanan olayla ilgili 
konuşmak üzere buluştu. Tosun ile ken-
dilerine selam vermediği iddiasıyla 
M.M.Ö, oğlu E.Ö. ve yanlarındaki bir 
kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın 
kavgaya dönüşmesi üzerine 3 şüpheli 
tarafından üzerine saldırtıldığı öne sü-
rülen pitbull cinsi köpek, Erol Tosun’u 
yaraladı. Kollarından yarala-
nan Tosun, köpeği ikinci 
kattaki iş yerinin 
penceresinden 
attı. Boğuşma-
nın ardından 
şüpheli lerin 
elinden kaçan 
Tosun, sokak-
taki kişilerden 
yardım istedi. 
Çevredekilerin ih-
barı üzerine olay yerine 
gelen sağlık ekipleri, yara-
lanan Tosun’u Bursa Yüksek İhtisas 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gö-
türdü. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek 
ameliyata alınan Tosun, 3 gün süren te-
davisinin ardından taburcu edildi. 

GÜVENLİK KAMERASI  
GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI 
Tosun’un şikayeti üzerine Bursa Em-

niyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına 
alınan ve köpeğin, tartışmaları duyunca 
kendiliğinden Tosun’a saldırdığını ileri 
süren E.Ö, işlemlerinin ardından çıka-
rıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı. Olay 
sonrası kaçtıkları iddia edilen M.M.Ö. 
ve diğer şüphelinin de yakalanması ama-
cıyla polisin başlattığı çalışma sürüyor. 
Tosun’un köpeği iş yerinin ikinci katından 
atması, dışarıda otururken yeniden sal-
dırdığında tekmelemesi ve şüphelilerin 
köpeği alarak bir otomobille kaçması 
güvenlik kamerasınca görüntülendi. 

“BÖYLE HAİNCE BİR TUZAĞA  
GİDECEĞİMİ DÜŞÜNMEMİŞTİM” 
Tedavisinin ardından taburcu edilen 

Erol Tosun, yaptığı açıklamada, 
M.M.Ö’nün eşiyle aralarında sorunlar 
bulunduğunu söyledi. Kendisinin olmadığı 
bir ortamda eşi Elif Tuba Karakoç Tosun 
ile bu konuyu konuşan M.M.Ö’nün sinir 
krizi geçirdiğini, kendisine zarar verip 
hakaret ettiğini ileri süren Tosun, bunu 
sonradan öğrendiğini anlattı. Tosun, 
bunu konuşmak amacıyla M.M.Ö’yü ara-
dığını, restoranda buluşmak için anlaş-
tıklarını ancak oğlu E.Ö’nün gelip ken-
disini 150 metre ilerideki iş yerlerine gö-
türdüğünü dile getirerek, şöyle konuştu: 
“Yukarı çıkınca M.M.Ö, ‘Neden selam 
vermiyorsun?’ dedi. ‘Yedi sülaleme küf-
retmiş kişiye neden selam vereyim’ dedim. 

Tartışırken kafamda bir fırça sapının 
patladığını fark ettim. Ne 

oluyor diye dönünce hiç 
tanımadığım, içeriye 

girdiğimde de gör-
mediğim kişi ‘Sen 
kimin mekanın-
da kime artistlik 
yapıyorsun’ di-
yerek pitbull cin-

si köpeğine saldır-
ması komutunu 

verdi. Komutla karşı 
taraftan bir pitbullun üze-

rime geldiğini gördüm. Om-
zumdan ve dirseklerimden etkisiz hale 
getirip köpeğin saldırmasını sağladılar. 
Ayaklarıma saldırdığında tekme atarak 
köpeği savuşturdum. Köpek üçüncü defa 
elime zıplayınca ofisin camını gördüm. 
Şahıslar beni tuttuğu halde sürükleyerek 
gittim, ofisin camını açtım köpeği ko-
lumdan aşağıya doğru attım. Daha sonra 
oğluna tekrar kapıyı açıp köpeği getir-
mesini söyledi. Köpek tekrar geldi bu 
kez kolumdaki atardamarı kopardı. Bunun 
ardından gözlerimde ışık azalması oldu. 
Ellerinden kurtulup kendimi dışarı attım. 
Karşı kaldırıma oturdum. Bu kısmı ha-
tırlamıyorum. Kaldırımdayken köpeği 
yeniden üzerime salmışlar. Köpeği tek-
meyle savuşturmuşum. Tamamen sa-
vunmasız ve hiçbir şekilde hatırlamadığım 
bir kısım. O esnada köpek oturduğum 
yerde boynuma da atlayabilirdi, yüzümü 
de parçalayabilirdi. Böyle haince bir tuzağa 
gideceğimi düşünmemiştim.” (AA)

Pitbull’la işkencenin mağduru 
yaşadığı vahşeti anlattı
Bursa’da bir köpeğin 
yaraladığı kişi, pitbull cinsi 
hayvanın üzerine 
saldırtıldığı iddiasıyla 3 
şüpheliden şikayetçi oldu.

Bursa’da 29 ayrı olaydan suç kaydı 
sebebiyle aranan şahıs, jandarma ekipleri 
tarafından yakalandı. 

Bursa İl Jandarma Komutanlığına 
bağlı Yıldırım İlçe Jandarma Suç Araş-
tırma Timleri tarafından yapılan çalış-
malar sonucu, 29 ayrı suçtan kaydı ve 
13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bu-
lunan M.A. yakalanarak gözaltına alındı. 
“Bina içerisinde muhafaza altına alınmış 
eşya hakkında hırsızlık” suçundan hak-
kında 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası 
bulunan M.A., karakoldaki işlemlerinin 
ardından cezaevine gönderildi. (İHA)

Suç makinesi yakalandı

Otomobilde  
3 kilo metanfetamin 
ele geçirildi

Bursa’da durdurulan bir araçtan 
3 kilo 60 gram metamfetamin ele 
geçirildi. Gemlik Cumhuriyet Baş-
savcılığının talimatlarıyla, Bursa 
Narkotik Suçlarlar Mücadele Mü-
dürlüğü tarafından yürütülen ça-
lışma sonrasında durdurulan araç-
tan, 3 kilo 60 gram metanfetamin 
tabir edilen uyuşturucu madde 
ele geçirildi. Yapılan takip sonra-
sında, İstanbul’dan Bursa yönüne 
giden aracın, Gemlik’ten geçmesi 
üzerine durdurulan araçta yapılan 
aramada, 3 kilo 60 gram metan-
fetamin maddesi ele geçirildi. 
Oğuzhan Ahmet T. İsimli şahıs 
ise Gemlik Adliyesinde hakim kar-
şısına çıkarıldı. Zanlı uyuşturucu 
ticareti yapmak suçundan tutuk-
lanarak, Bursa Kapalı Cezaevine 
gönderildi. Ele geçirilen uyuşturucu 
maddenin sokaklara inince satış 
değerinin ise bir milyon lira civarı 
olduğu tahmin ediliyor. (İHA)

Gemlik cinayeti 
zanlısı tutuklandı
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Kamu çalışanları ya da emekçi-

leri (hangisi olursa kabulümüz) 
sendikasından çok, ideolojik ve yı-
kıcı faaliyetlerin baş aktörlerinden 
birisi gibi hareket eden Kamu 
Emekçileri Sendikaları Konfederas-
yonu (KESK) HDP ile aynı dili kul-
lanmaya, devleti hedef almaya her 
zamanki gibi devam ediyor.  

HDP içi bir kapatma davası sürü-
yor ve umuyoruz ki  Türkiye Cum-
huriyeti Devleti’nin bölünmez 
bütünlüğünü hedef alan, Türk Mille-

tine kast eden teröristlere destek 
atan hatta onların siyasi uzantısı 
olan HDP Anayasa Mahkemesi tara-
fından kapatılacak. Ancak yetmez.  

Aynı tavır ve aynı açıklamaları 
yapan ve Türk devletini hedef alan 

KESK’in de kapatılması gerekir. Eli 
kanlı gözü dönmüş terör örgütü İs-
tiklal Caddesi’nde bomba patlatı-
yor, dönüp Gaziantep’e füze 
fırlatıyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri 
nefsi müdafaa olarak terör örgütü-
nün hücreleri ve odalarını bombalı-
yor.  

Ordumuz, Milletimizin güven-
liği için Milletimize çekilen silaha 
karşılık terör örgütüne kan kustur-
masına destek vermek yerine dev-
leti hedef alıyor sözüm ona memur 
sendikası. Türkiye ne zaman çocuk 
katili, gözü dönmüş terör örgütü 
PKK-YPG’ye operasyon yapsa ses 
ne hikmetse bunlardan geliyor.  

Milletin canı yanarken, yüreği-

mize kor düşerken sesi çıkmayan 
KESK (Sosyal medyalarına baktım 
son terör eylemleri için bir kınama 
bile yok) teröristler ateş altına alı-
nırken feryad ediyor.  

KESK, terör örgütünün sözcüsü 
gibi davranmaya devam ediyor. Te-
rörle mücadeleyi savaş diye tanım-
layacak kadar aymaz, TSK’nın 
operasyonunu savaş diyip barış is-
teyecek kadar şuursuz.  

Kuzey Suriye’ye yapılan operas-
yonu bölge açısından savaş kışkırtı-
cılığı olarak tanımlayan KESK, 
operasyonların durdurulması çağrı-
sında bulunuyor. Sahi ya KESK, 
hangi ülkede faaliyet gösteren bir 
sendika ya da sendikamsısı? 

Tabi sadece KESK ve HDP ile sı-
nırlı değil konu. 12 Baro ortak açık-
lama yapıyor ayın konuyla ilgili. 
Baro konusu da ayrıca gözden geçi-
rilmeli.  

Türk Ordusu teröriste vurdukça 
bunların canı acıyor. Yakın bir za-
manda TSK’ya iğrenç iftiralar atan 
Tabipler Birliği de benzer durumda.  

TSK teröristleri bombalıyor 
bunların canı yanıyor. TSK terör ör-
gütünü vuruyor, bunlar feryad edi-
yor. TSK milleti koruyor bunlar 
milleti öldürenlere, bebeklere kur-
şun sıkan füze atan alçakları koru-
maya kalkıyor. Terörle mücadele 
bunları da kapsayacak şekilde ge-
nişletilmeli.

KESK  
kapatılsın!

Alpaslan 

YILDIZ
alpaslanyldz@gmail.com

Milliyetçi Hareket Partisi Musta-
fakemalpaşa Teşkilatı, Divan Kurulu 
Toplantısı’nda bir araya geldi. Geniş 
katılımlı toplantıda konuşan MHP İlçe 
Başkanı Ahmet Beygirci, Cumhur İt-
tifakı’nın en güzel örneğinin Musta-
fakemalpaşa’da yaşandığını söylerken, 
MHP MDK Üyesi Muhammet Tekin 
ise Cumhurbaşkanlığı sistemi ile Tür-
kiye’nin içeride ve dışarıda aksiyoner 
bir politika yürüttüğünü belirterek; 
“Cumhur İttifakı ‘ilkeler ve ölçüler’ 
manzumesidir” dedi. Öğretmenevi’nde 
gerçekleştirilen toplantıya; MHP Mer-
kez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammet 
Tekin, MHP Bursa Başkanı Cihangir 
Kalkancı, MHP Bursa Başkan Yardım-
cıları Ahmet Doğu, Mehmet Yıldız ve 
Musa Yılmaz, MHP Bursa Kadın Kolları 
Başkanı Filiz Dağhan Duzcu, MHP 
Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet 
Beygirci, yöneticiler ve çok sayıda 
partili katıldı. Mustafakemalpaşa Be-
lediye Başkanı Mehmet Kanar, AK 
Parti Başkanı Murat Hallaçoğlu, AK 
Parti Kadın Kolları Başkanı Güler Ak-
göz ve bir grup AK Partili heyetinde 
katılım gösterdiği MHP Divan Top-
lantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
ile başladı. Bazı medya gruplarının 
MHP’nin aleyhinde çalıştığını söyleyen 

MHP İlçe Başkanı Beygirci; “Ülkemizin 
temel taşı olan partimiz, 53 yıllık bir 
geçmişe sahiptir. Bu süre içerisinde 
hiçbir PKK destekçisi, hiçbir terör des-
tekçisi ve terör örgütüyle kol kola ha-
reket edenler, ‘o koltuklarda bizim sa-
yemizde oturuyorsunuz’ kelimesini 
duyurmadılar. Biz, böyle bir hareketin 
mensubu olmaktan onur duyuyoruz” 
dedi. MHP MDK Üyesi Muhammet 
Tekin ise konuşmasında, pandemi son-
rasında gidilmedik hiçbir yer kalma-
ması amacıyla hummalı bir çalışma 
yürüttüklerini söylerken, Mustafake-
malpaşa’nın MHP’ye olan güveninin 
kendilerini etkilediğini belirtti. 
MHP’nin ülkücü fikirler çerçevesinde 
siyaset yapmayı namzet kabul 
ettiğine dikkat çeken 
Tekin; “ Fikirle-
rimizin devlet 
nezdinde 
k a b u l 
görmesi, 
demok-
rasi ve 
h u k u k 
kuralları 
i ç i n d e 
milletimizin 
desteği ile Tür-
kiye’de iktidar ol-
maya gayret sarf ediyo-
ruz. Biz Türkiye’nin küçük Amerika 
olmasını değil, Türkiye’nin büyük bir 
ülke olmasını hayal ediyoruz. Biz batıda 
dinsiz Türk, doğuda soysuz Müslüman 
aramıyoruz. Biz, Müslüman Türk’ün 
yeni bir medeniyet inşası çerçevesinde 
siyaset yapmasının anlamlı olduğuna 
inanarak bu yollardayız. Ekonomide, 
sosyal hayatta ve siyasette Türk kim-
liğinin daha ciddi yerlere gelmesi için 
mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi 
verirken Mustafa Kemal Atatürk’ün 
kurduğu biricik Türkiye Cumhuriyeti’ni 
kanımızın son damlasına kadar ya-

şatma azmi içerisindeyiz. Bunları ya-
parken de akılla, bilimle, ahlakla yol 
alma inancındayız. Kapalı devre tez-
gâhlarla, Amerika’da 8 saat kaybolarak 
FETÖ’cülerin verdiği suflelerle Türki-
ye’ye gelip ayar çekenlerin sonuna ka-
dar karşısında olacağız. Türk milletine 
parmak sallayanlarla taban tabana zıt 
haldeyiz” diye konuştu. Pandemi son-
rası tüm dünyada ciddi ekonomik 
problemlerin yanı sıra göç dalgalarının 
ve terör olayların olduğuna işaret eden 
MDK Üyesi Muhammet Tekin; “Adını 
bile bilmediğimiz terör örgütleri var. 
Bunların hiçbiri kendi doğasında oluş-
madı. Bunlar laboratuvarlarda oluş-
turulmuş yapay örgütlerdir. Bunların 

hedefi Türk devletidir. Yunanis-
tan’ın, Rum Kesimi’nin, 

Ermenistan ve 
İran’ın yaptıkla-

rına bir bakın. 
Bir de Tür-
kiye’nin içi-
ne bakın. 
ABD, libe-
ral kapita-

list ekono-
minin şu an 

yaşayan en bü-
yük mabedi. Al-

manya 6 trilyon do-
larlık ekonomisiyle borcu 

ve ordusu olmayan ve terör olayları 
yaşamayan bir ülke. 71 yılın en büyük 
enflasyonunu şimdi yaşıyor bu ülke. 
Türk Devleti bunlara karşı gardını 
yıllar öncesinden partili Cumhurbaş-
kanlığı sistemine geçerek almıştır. 30 
yıl önce Azerbaycan’a iki tane yardım 
helikopteri gönderemiyorduk, bugün 
Karabağ Türk Milleti’nin olmuştur. 
Doğu Akdeniz’de bizi Antalya ve Mersin 
limanlarına sıkıştırmaya çalışan büyük 
ideal peşindeki hayalperestlere her 
türlü cevabı her anlamda vermekteyiz. 
Hani “YPG ve PYD terör örgütü değildi, 

hani bize saldırmazdı?” Mustafa Ke-
mal’in partisi bir çete tarafından esir 
alınmıştır. Bu parti artık ismi dışında 
Büyük Atatürk ile hiçbir alakası ol-
mayan, HDP benzeri bir yapıya dö-
nüşmüştür. Canan Kaftancıoğlu adın-
da, ‘Mustafa Kemal derim, Atatürk 
demem’ diyen bir İl Başkanı var bun-
ların. Terörist cenazelerine gidiyorlar, 
Türkiye’yi küçük düşürücü her faali-
yetin altında bunlar var” şeklinde ko-
nuştu. 

KILIÇDAROĞLU’NA YÜKLENDİ 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-

daroğlu’na da yüklenen Tekin; “Sakarya 
Meydan Muharebesi’nin Sakarya’da 
olduğunu zannediyor. Hukuk yollarıyla 
bunların hesabını soracağız” ifadelerini 
kullandı. “Cumhur İttifakı’nı kurarken 
şuna inandık” diye konuşan Muham-
met Tekin sözlerini şöyle tamamladı; 
“15 Temmuz’da Amerikancı kripto FE-
TÖ’cülerle CIA destekli bir darbe giri-
şimi oldu. O günü bir milat kabul ettik 
ve dedik ki ‘Artık hakikaten de hiçbir 
şey eskisi gibi olmayacak.’ 2 bin yıllık 
devlet geleneği olan milletimiz bunun 
üstesinden gelecek, kayıkçı kavgası 
yapmayacağız. Türk Milleti’ne hizmet 
edeceğiz. AK Parti ile onurlu bir iş 
birliğine gittik. Bu işbirliği ‘ilkeler ve 
ölçüler’ manzumesidir. Genel Başka-
nımız Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği 
gibi ‘önce ülkem ve devletim sonra 
partim’ mantığı MHP’de her zaman 
var olmuştur ve olmaya devam ede-
cektir. Ülkemiz adına MHP’nin desteği 
ile önemli çalışmalar yürüten AK Par-
ti’nin yanında yer almaya devam ederek 
Cumhur İttifakı’nın varlığını sürdü-
receğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı 
destekleyeceğiz.” MHP Divan Toplan-
tısı, partinin yeni üyelerine rozet ta-
kılmasıyla sona erdi.  

(İHA)

Tekin: “Küçük Amerika değil 
büyük bir ülke hayal ediyoruz”
Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Merkez Disiplin 
Kurulu Üyesi Muhammet 
Tekin, MHP’nin ülkücü 
fikirler çerçevesinde siyaset 
yapmayı namzet kabul 
ettiğini belirterek, “ 
Fikirlerimizin devlet 
nezdinde kabul görmesi, 
demokrasi ve hukuk 
kuralları içinde milletimizin 
desteği ile Türkiye’de iktidar 
olmaya gayret sarf ediyoruz. 
Biz Türkiye’nin küçük 
Amerika olmasını değil, 
Türkiye’nin büyük bir ülke 
olmasını hayal ediyoruz. 
Amerika’da 8 saat kaybolarak 
FETÖ’cülerin verdiği 
suflelerle Türkiye’ye gelip 
ayar çekenlerin sonuna kadar 
karşısında olacağız” dedi. 

Nilüfer’in çileğiyle ünlü İnegazi Ma-
hallesi’nin çalışkan kadınları son iki yıldır 
Nilüfer Belediyesi’nin de destekleriyle tüm 
Türkiye’ye örnek oldular. Yıllardır çilek 
üretilen Nilüfer’in bu kırsal mahallesinde 
son iki yıla kadar sınırlı alanda üretim ya-
pılıyordu ve hasat dönemi de kısaydı. İki 

yıl önce Nilüfer Belediyesi’nin, özellikle 
kadın üreticilere Yediveren Albion cinsi 
çilek fidesi vererek üretime teşvik etmesiyle, 
bölge adını bütün Türkiye’ye duyurdu, 
ürünler de büyük talep gördü. Artık yılın 7 
ayı çilek hasadı yapan kadınlar, talebe cevap 
veremez hale gelince, daha geniş alanda 
üretim yapmak için Nilüfer Belediyesi’nden 
fide desteği istedi. Kadınların bu talebine 
hızla yanıt veren Nilüfer Belediye Başkanı 
Turgay Erdem, 100 bin çilek fidesini elleriyle 
İnegazili kadın üreticilere teslim etti. Ka-
dınların yaptıkları üretimle İnegazi çileğini 
marka haline getirdiklerini söyleyen Başkan 
Erdem “Üretime hevesi olan vatandaşları-
mıza her zaman destek vereceğiz. Tarım 
bizim önceliğimiz, amacımız daha geniş 
alanlarda üretim yapılmasını sağlamak. 

Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. 
Paylaşarak büyümek kadar güzel bişey yok” 
diye konuştu. Yediveren albion cinsi çilek 
fidelerini alan kadınların mutluluğuna ise 
diyecek yoktu. Birbirlerine destek olarak 
imece usülü fidelerin tamamını kısa sürede 
toprakla buluşturan kadınlar, Kasım ayında 
ektikleri fidelerden önümüzdeki Mayıs 
ayında ürün alacaklarını söylediler. Nilüfer 
Belediyesi’nin verdiği desteğe teşekkür 
eden İnegazili kadınlar, “Daha çok üretmek 
istiyoruz. Çilekle edindiğimiz deneyimi 
farklı meyve türlerinde de üretim yaparak 
değerlendirmek istiyoruz. Çalışıp emek ve-
rince karşılığını aldık, daha da çok alacağı-
mıza inanıyoruz. Ürettikçe kendimizi hep 
daha iyi, daha güçlü hissetik. Üreterek 
daha mutluyuz” dediler. (İHA)

Mustafakemalpaşa Belediyesi 
Başkanı Mehmet Kanar, 3 yılda 
hangi hizmetleri ilçeye kazan-
dırdığını ve yeni varanlarını an-
latan bir canlı yayın açarak tüm 
hemşerilerinin evine misafir oldu. 

Sosyal Medya üzerinden açtığı 
canlı yayınla bir buçuk saat ilçe 
halkına samimi bir şekilde açık-
lamalarda bulunan Kanar’’ Bu 
makam çözüm makamı’’ diyerek 
sözlerine başladı. İlçenin 50 yıllık 
altyapı sorununa hançer vurarak, 
ilçede büyük bir projeye başlayan 
Başkan Kanar ‘’ Vebalimiz var 
yapmak zorundayız.’’ İfadelerine 
yer verirken, Altyapı, kanalizas-
yon ve yağmur suyu altyapısının 
hızlı ilerlemeler katettiğini notları 
arasında tüm hemşerileriyle pay-
laştı. Varanlarını sıra sıra anlatan 
Başkan Kanar, Güllüce Mahalle-
si’nde 400 Dönüm alanı istihdam 
için Mustafakemalpaşa Beledi-
yesine tahsis ederken, ilçenin 
çehresini tam anlamıyla değiş-
tirmek, sadece ilçenin merkezi 
konumunun Adnan Menderes 
Meydanı olarak kalmaması ge-
lişmesi için 600 m2’lik Kayma-
kamlık Lojmanını Mustafake-
malpaşa Belediyesine takas yön-
temiyle kazandırdığını açıkladı. 
“Doğup büyüdüğüm hayat bul-
duğum şehri geliştirmek benim 
asli görevim, benim vebalim, ni-
yet hayırlı oluna akıbet hayırlı 
oluyor’’ sözlerini kullanan Başkan 
Kanar, ilçemize çalışmak için ge-
len herkes, konforlu ortamlarda 
kalmalı, Osmanlı Parkı’nın ya-
nında bulunan 5 bin 500 m2 ala-
nı, hâkimlere savcılara, memur-
lara lojman olarak ilçeye kazan-
dırıldığını” açıkladı. Her anlamda 
büyük bir değişim, gelişim ve dö-
nüşüm gerçekleştiren’’ Hizmetler 
ilçenin önüne geçsin’’ diyerek il-
çeyi hizmete boğan Kanar 76 dö-
nüm arazi üzerine kurulu Millet 
Bahçesi’nin karşısında bulunan 
alanı Huzurevi ve Rehberlik Araş-
tırma Merkezi olacağının müj-
desini verdi. 

“SİZİN CESARETİNİZ  
BİZİM GÜVENİMİZ” 
Her fırsattan gençlerle bir 

araya gelerek, gençlerin fikir ve 
önerilerine önem vererek, ilçede 
ki gençlere büyük bir yatırımla 
Gençlik Merkezi’ni hediye eden 
Başkan Kanar, ‘’Makamın asıl 
sahipleri..’’ dediği gençlere ses-
lendi, Kültür, sanat, altyapı üst-
yapı hepsi sizlerin geleceği için 
özellikle ilçemizin doğal güzel-
liklerini tarihi değerlerini sizlere 
miras bırakıyoruz. Yaptığımız 
tüm çalışmalar sizler, sizlerin ge-
leceği için ifadelerini kullandı. 
Türkiye’de rol model olarak kabul 
edilen, Bursa’nın en büyük yeşil 
alanına sahip Mustafakemalpa-
şa’ya hizmet ve yenilik getiren 
Başkan Kanar, icraatlarına ve ya-
tırımların hız kesmeden devam 
edeceğini, Mustafakemalpaşa’nın 
5 yılda 100 yıllık hizmet görece-
ğini açıkladı. (İHA)

Kadın üreticilere 100 bin çilek fidesi
Nilüfer Belediyesi, İnegazi’de  
çilek üreterek aile ekonomilerine 
büyük katkı sağlayan ve birçok 
kadına da örnek olan İnegazili 
kadınlara 100 bin adet çilek  
fidesi verdi. Son iki yıldır çilek 
üreterek gelir elde eden kadınlar, 
şimdi daha çok alanda üretim 
yapacakları için oldukça memnun.

Kanar canlı  
yayın yapıp 
icraatlarını anlattı



Bursa iş dünyasının yeni pazarlara 
açılması ve küresel işbirlikleri kur-
ması için çalışmalarını sürdüren 
BTSO, Dominik Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora 
ve beraberindeki heyeti ağırladı. He-
yeti, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri 
Hakan Batmaz ve Haşim Kılıç kar-
şıladı. Ziyarette Bursa ve Dominik 
Cumhuriyeti arasındaki ticaret, ya-
tırım ve turizm ilişkileri değerlen-
dirildi. 

“BURSA 117 ÜLKEDEN DAHA  
FAZLA İHRACAT YAPIYOR” 
BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ha-

kan Batmaz, Bursa ekonomisi ve 
BTSO’nun çalışmalarına ilişkin bil-
giler verdi. Bursa’nın 17 organize 
sanayi bölgesi ile Türkiye’nin üretim 
merkezi olduğunu ifade eden Batmaz, 
tekstil, otomotiv ve makine gibi sek-
törlerin yanı sıra savunma, uzay-ha-
vacılık, teknik tekstil ve kompozit 
gibi ileri teknoloji alanlarda da Bursa 
iş dünyasının söz sahibi olduğunu 
ifade etti. Bursa’nın 16 milyar dolarlık 
yıllık ihracat rakamıyla tek başına 
117 ülkeden daha fazla ihracat yap-
tığını belirten Hakan Batmaz, kentin 
ihracat birim değerinin ise 4 dolara 
ulaştığını vurguladı. 

“LATİN AMERİKA’DA  
ETKİNLİĞİMİZİ ARTIRMAYI  
HEDEFLİYORUZ” 
Bursalı firmaların küresel ticarette 

yüzünü tek bir yöne çevirmediğine 
dikkati çeken Hakan Batmaz, ihra-
catçıların Avrupa’dan Asya’ya, Afri-
ka’dan Amerika’ya kadar farklı böl-
gelerde ticari ilişkilerini geliştirdiğini 
kaydetti. Bursa’nın 200’e yakın ülke 
ve bölgeye ihracat yaptığını dile ge-
tiren Batmaz, “İhracat hedeflerimiz 
doğrultusunda Dominik Cumhuriyeti 
ve Latin Amerika pazarında da et-
kinliğimizi artırmayı hedefliyoruz. 
Bursa’dan Dominik’e ihracat gerçek-
leştiren 29 firmamız bulunuyor. Do-
minik Cumhuriyeti ile 7 milyon dolar 
seviyelerinde, oldukça sınırlı bir ti-
caret hacmimiz var. Sayın Büyükel-
çimizin Bursa iş dünyası ile işbirliğini 
geliştirme konusundaki istekli ve 
kararlı tutumunu ekonomik ilişki-
lerimiz açısından önemli bir şans 
olarak değerlendiriyoruz. BTSO 
olarak Dominik Cumhuriyeti 
ile ticari ilişkilerimizi 
geliştirmek için 
tüm imkanları-
mızı kullanmaya 
devam edeceğiz.” diye 
konuştu. 

“LATİN AMERİKA’NIN  
EN HIZLI BÜYÜYEN  
EKONOMİSİ” 
Büyükelçi Elvis Antonio 

Alam Lora, Dominik’in Latin Amerika 
pazarına açılmak isteyen firmalara 
önemli fırsatlar sunduğunu belirte-
rek, “Dominik siyasal ve ekonomik 
açıdan bölgesindeki en istikrarlı ül-
keler arasında yer alıyor. Son 5 yıllık 
dönemde ortalama yıllık büyüme 
oranı yüzde 6,2’ye ulaşan ülkemiz, 
Latin Amerika’nın en hızlı büyüyen 
ekonomisi oldu. Ülkemiz coğrafi açı-
dan da oldukça stratejik bir konumda 
yer alıyor. Bu konumumuz, Kuzey 
ve Güney Amerika’ya ulaşmak isteyen 
firmalar için Dominik’i önemli bir 
ulaşım ve lojistik üssü haline getiri-
yor. Dominik ayrıca serbest ticaret 
anlaşmaları sayesinde yaklaşık 900 
milyonluk bir pazara erişim imkanı 

sağlıyor.” dedi. 
“TURİZMDE BÜYÜK  
POTANSİYEL VAR” 
Büyükelçi, Dominik Cum-

huriyeti’nin Meksika’nın ar-
dından Latin Ameri-

ka’nın en çok turist 
ağırlayan ikinci ülkesi 
olduğunu belirterek, 
birçok uluslararası 
otel zincirinin Domi-
nik’te yatırımları ol-
duğunu bildirdi. Ülke-

nin yılda 7 milyondan 
fazla turisti ağırladığını 
söyleyen Büyükelçi, 
“Türkiye’de bir televiz-
yon programı sayesinde 

ülkemiz herkes tarafından tanınıyor. 
Ancak bu bizim için yeterli değil. 
Türkiye ile ticaret ve yatırım ilişki-
lerimizi geliştirmek istiyoruz. Bugün 
bu yüzden buradayız. Bursa’nın Tür-
kiye ekonomisi için öneminin far-
kındayız. Bursalı firmalar ile tekstil 
ve turizm gibi alanlarda işbirliği açı-
sından büyük bir potansiyele sahibiz. 
Karşılıklı ziyaretler ve iki ülke iş in-
sanlarının bir araya gelmesiyle mev-
cut ilişkilerimizin ve işbirliğimizin 
ivme kazanacağına inanıyorum.” 
diye konuştu. 

“75 SERBEST BÖLGE,  
YÜZDE 100 VERGİ  
MUAFİYETİ” 
Ziyaretin ardından Bursa iş dün-

yası temsilcilerinin katılımıyla “Do-
minik Cumhuriyeti Ticaret ve Yatırım 
Fırsatları Sunumu” gerçekleştirildi. 
Sunumda Pro-Dominicana yetkilisi 
Zanony Severino, Dominik ekono-
misi ve ticaret imkanlarına ilişkin 
bilgiler verdi. Severino, Dominik’in 
bölgesinde en fazla doğrudan yatırım 
alan ülke olduğunu belirterek, “Do-
minik’te 75 serbest bölge bulunuyor. 
Buradaki yatırımcılara yüzde 100 
vergi muafiyeti sağlanıyor. Ülkemiz 
ayrıca tarımda, özellikle tropikal 
meyve üretiminde önemli bir po-
tansiyele sahip. Organik muz ve or-
ganik kakao üretiminde dünyada bi-
rinci sıradayız.” dedi.  

(Bülten)
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Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), kasım ayına ilişkin tü-
ketici güven endeksi verilerini 
açıkladı. Buna göre, TÜİK ve 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası işbirliğiyle yürütülen 
“Tüketici Eğilim Anketi” sonuç-
larından hesaplanan mevsim 
etkilerinden arındırılmış tüketici 
güven endeksi, kasımda, geçen 
aya göre yüzde 0,6 arttı. Ekimde 
76,2 olan endeks, bu ay 76,6 
olarak kayıtlara geçti. Mevcut 
dönemde hanenin maddi duru-
mu endeksi ekimde 57,5 iken 
kasımda yüzde 1,5 artışla 58,3’e 
yükseldi. 

Gelecek 12 aylık dönemde 
hanenin maddi durum beklen-
tisi endeksi ise ekimde 76,2 
iken kasımda yüzde 0,5 azalışla 
75,8’e geriledi. Ekimde 77,9 
olan gelecek 12 aylık dönemde 
genel ekonomik durum beklen-
tisi endeksi yüzde 3,4 artışla 
bu ay 80,5 oldu. Gelecek 12 
aylık dönemde dayanıklı tüke-
tim mallarına harcama yapma 
düşüncesi endeksi ise ekimde 
93,1 iken kasımda yüzde 1,2 
azalışla 91,9 olarak kayıtlara 
geçti. (AA)

Hayvan üreticileri 
destek bekliyor 

Bursa Ziraat Odaları İl Koor-
dinasyon Başkanı Sadi Aktaş, 
“Süt ve et üreticileri için acil 
tedbir alınmalı. Yoksa içecek sü-
tün ve yiyecek et fiyatlarının 
önüne geçemeyiz. Artan mali-
yetler karşısında hayvancılar artık 
bu sektörden çıkmaya başladı” 
dedi. Marmara bölgesindeki 10 
ilin Ziraat Odaları İl Koordinas-
yon başkanları, TZOB Genel Baş-
kanı Şemsi Bayraktar’a, çiftçi ve 
hayvancıların yaşadığı sorunlarını 
iletti. Toplantıya katılan Bursa 
Ziraat Odaları İl koordinasyon 
Başkanı Sadi Aktaş, “Tarımdan 
hayvancılığa üreticilerin istek ve 
beklentilerini aktardık. Tarım ve 
hayvancılığın dününü bugününü 
ele aldık. Özelikle süt ve et üre-
ticileri için acil tedbir alınmalı. 
Yoksa içecek süt ve yiyecek et fi-
yatlarının önüne geçemeyiz. Ar-
tan maliyetler karşısında hay-
vancılar artık hayvanlarını kese-
rek bu sektörden çıkmaya başladı. 
Üreticinin ürettiği süte zam ya-
pılıyor. Üretici süt parasını al-
madan yeme zam geliyor. Hayvan 
yem fiyatları yerinde durmuyor. 
Saman, yonca. Kaba yem fiyat-
larının artmasıyla et üreticileri 
işin içinden çıkamaz hale geldi. 
Cumhurbaşkanımızdan et ve süt 
üreticilerinin sorunlarının çözü-
mü için acil destek bekliyoruz” 
diye konuştu. 

Başkan Aktaş, “Önemli olan 
bir konu ise ÇKS kayıtlarını e-
devlet üzerinden yapan çiftçile-
rimiz muhakkak bağlı bulunduk-
ları ziraat odalarına giderek gün-
celleme yapmaları gerekiyor. Gün-
celleme yapmayan üreticilerimiz 
devlet desteği alamayacak. Çift-
çilerimize çağrım lütfen ziraat 
odalarına giderek güncelleme 
yaptırsın” dedi. (İHA)

Tüketici güven 
endeksi kasımda 
yüzde 0,6 arttı 

Dünya çapında mobilite çözümleri 
ve mühendislik hizmetleri alanlarında 
20 yıldan uzun süredir görev yapan Dr. 
Taner Göçmez, Togg Europe Lideri ve 
Togg Devreye Alma Proje Direktörü 
olarak Togg’a katıldı. Togg’dan yapılan 
açıklamaya göre, Togg, uluslararası tec-
rübeye sahip lider atamalarıyla organi-
zasyon yapısını güçlendirmeye devam 
ediyor. 20 yılı aşkın süredir mobilite 
çözümleri ve mühendislik hizmetleri 
alanında global ölçekte üst düzey yö-
neticilik yapan Göçmez, 21 Kasım iti-
barıyla Togg Europe Lideri ve Togg Dev-
reye Alma Proje Direktörü olarak so-
rumluluk üstlenecek. 

Mobilite çözümleri ve mühendislik 
hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren 
FEV’den Togg’a katılan Dr. Taner Göçmez, 
ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölü-
mü’nden mezun oldu. Göçmez yüksek 
lisans ve doktora derecelerini RWTH, 
Aachen Almanya’dan aldı, Sabancı Üni-
versitesi ve Columbia Üniversitesi ortak 
Executive MBA programını tamamladı. 
FEV’de ekip lideri, proje yöneticisi, iş 
geliştirme direktörü gibi çeşitli kademe-

lerde görev yapan Göçmez, 2011 yılında 
FEV Türkiye Genel Müdürü olarak görev 
yapmaya başladı. Göçmez bu görevine 
ilaveten 2018 yılından bu yana FEV As-
ya’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve 
2020 yılından bu yana Yazılım ve Test 
Çözümlerinden Sorumlu Küresel Başkan 
Yardımcısı olarak görev yapıyordu. 

TOGG EUROPE HAKKINDA 
Açıklamaya göre, Stuttgart’taki mer-

kez, Togg’un dünya çapında bir marka 
olarak tescillediği kullanıcı odaklı, akıllı, 
empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı 
ve elektrikli mobilite kavramlarını temsil 
eden USECASE Mobility konseptinin 
uygulama alanlarından biri olacak. Yeni 
trendlerden doğan kullanıcı ihtiyaç ve 
beklentilerine uygun mobilite çözümle-
rinin geliştirileceği merkezde, bu alanda 
ortaklıklar ve yeni iş modelleri geliştir-
meye yönelik faaliyetler de yürütülecek. 

Togg Europe, nesnelerin interneti, 
büyük veri, dijital iş gücü ve yapay zekâ 
konularındaki çalışmalar için de önemli 
bir üs olacak. Togg’un şirketi kurmak 
için seçtiği Stuttgart bölgesi, yenilikçi 
ruhuyla Almanya’nın en önemli iş ve 
ekonomi merkezi konumunda. Alman-
ya’nın 12 inovasyon merkezinden biri 
olan Stuttgart’taki de:hub, akıllı ürünler, 
mobilite ve endüstri 4.0’ı çevreleyen ye-
nilikçi çözümler gibi yenilikçi çözümler 
sağlayan Stuttgart’ın dijital ekosistemine 
dahil olma fırsatı sunuyor. (AA)

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu 
yılın ocak-ekim döneminde 124 bin 237 
iş yeri ve 946 bin 942 çalışanı denetledi. 
Kayıt dışı olduğu tespit edilen 1100 iş 
yeri ve 38 bin 643 çalışan için toplam 
762 milyon lira ceza kesildi. Kayıt dışı is-
tihdamla mücadeleye aralıksız devam 
eden SGK, bu kapsamda sosyal güvenlik 
denetmenleri eliyle çalışmalarını sürdü-
rüyor. Özelikle kayıt dışı istihdamın 
yoğun olduğu illere odaklanan kurum, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
iletişim merkezi “Alo 170”e gelen ihbar 
ve şikayetleri de dikkate alıyor. 2007’de 
yüzde 45 civarında olan kayıt dışı istihdam 
oranını, yürütülen etkin mücadeleyle 
yüzde 33 seviyesine kadar düşüren Ku-
rum, Türkiye genelinde denetimlerini 
aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda bu 
yılın ocak-ekim döneminde 124 bin 237 

iş yeri ve 946 bin 942 çalışan denetleyen 
Kurum, 1100 kayıt dışı iş yeri ve 38 bin 
643 kayıt dışı istihdam tespit etti. Bu 
usulsüzlükler için toplam 762 milyon 
lira ceza uygulandı. 

SİSTEMDEKİ SİGORTALI  
SAYISI 25 MİLYON 
Ağustos ayı itibarıyla SGK’ye kayıtlı 

18 milyon 921 bin 4/a (işçi), 3 milyon 
179 bin 4/b (esnaf) ve 3 milyon 217 bin 
4/c (memur) statüsünde olmak üzere 25 
milyonun üzerinde aktif sigortalı bulu-
nuyor. Buna karşın, sistemde dosya ba-
zında 13 milyon 48, kişi bazında ise 13 
milyon 849 pasif sigortalı yer alıyor. Bu 
rakamlarla Kurumun aktif-pasif oranı 
2022 yılı itibarıyla 1,94 düzeyinde sey-
rediyor. Bu da sistemde 1 emekliye karşılık 
2 çalışanın bulunduğu anlamına geliyor. 

YIL SONU FİNANSMAN AÇIĞI  
TAHMİNİ 88 MİLYAR LİRA 
SGK’nin 2022 yılı sonu itibarıyla ge-

lirlerinin 952 milyar 599 milyon lira, gi-
derlerinin 1 trilyon 40 milyar 861 milyon 
lira, açık finansmanın ise 88 milyar 262 
milyon lira olacağı tahmin ediliyor. Ku-
rumun 2023 yılı için ise gelirlerinin 1 
trilyon 523 milyar 12 milyon lira, gider-
lerinin 1 trilyon 582 milyar 204 milyon 
lira, açık finansmanının ise 59 milyar 
192 milyon lira olması bekleniyor. (AA)

Dominik’ten yatırım daveti 
Dominik 
Cumhuriyeti’nin Ankara 
Büyükelçisi Elvis 
Antonio Alam Lora, 
Dominik 
Cumhuriyeti’nin serbest 
ticaret anlaşmaları ile 
Amerika ve Avrupa’da 
900 milyonluk bir pazara 
erişim imkanı olduğunu 
belirterek, “Bursalı 
firmalar, bu pazarlara 
açılmak için Dominik 
Cumhuriyeti’ni üretim 
ve lojistik üssü olarak 
kullanabilir.” dedi.

SGK kayıt dışı istihdamla 
mücadeleye hız verdi 
Kayıt dışı istihdamla 
mücadelesini sürdüren 
Kurum, bu yılın ocak-ekim 
döneminde 124 bin 237 iş 
yeri ve 946 bin 942 çalışanı 
denetledi. 1100 iş yeri ve  
38 bin 643 çalışan için 
toplam 762 milyon lira cezai 
işlem uygulandı. Dr. Taner Göçmez, 21 Kasım 

itibarıyla Togg Europe 
Lideri ve Togg Devreye 
Alma Proje Direktörü olarak 
göreve başladı.
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İLAN 
T.C. BURSA 1. ASLİYE  

TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/1287 
ARMES EV TEKSTİLİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (0080035883500011 Mersis No. ) - 
İBRAHİM ÖZDEMİR ( 22444550972TC. ) ÖZGÜR ÖZDEMİR ( 22420551764 TC. ) UĞUR ÖZDEMİR 
- (22417551838TC. ) tarafından açılan Adi Konkordato davasında; Yasa gereğince geçici konkordato 
mühleti verilmiş, tensiben alınan kararların bir kısmının ilanı gerekmiştir. Bu kapsamda; 
1. Davacılara tensip tutanağı tarihi olan 15/11/2022 tarihinden itibaren başlamak üzere ÜÇ (3) 
AYLIK GEÇİCİ MÜHLET VERİLMİŞTİR. 
2. Davacılar adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri, ikinci bir ka-
rara kadar yasaklanmıştır. Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis 
edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit 
edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. 
3. İ.İ.K'nın 288/1 maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK'nın 
294, 295, 296 ve 297 maddeleri kıyasen uygulanarak geçici mühlet içinde davacı aleyhine 6183 Sa-
yılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ih-
tiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmaması 
yönünde İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMİŞTİR.Bu tarihten itibaren yeni icra ve iflas takibi yapı-
lamayacaktır. 
4. Tedbirler İ.İ.K.'nın 206'ncı maddesinin 1'inci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar ve rehinle temin edil-
miş alacaklar açısından hüküm ifade etmez. 
5. Geçici mühlet içinde görev yapmak üzere iki konkordato komiseri atanmıştır. 
6. Mali konularda uzman SMMM NESRİN BEŞE, FİNANS UZMANI MELİH ECE komiser olarak 
ATANMIŞTIR. 
7. Davacıların alacaklıların olduğunu iddia edenler iş bu ilanın yayınlandığı günden itibaren yedi (7) 
günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edebilir, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal 
bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilir. 
8. Geçici mühletin uzatılması veya sürenin dolmasından önce ortaya çıkabilecek mühim sebeplerle süre 
sonunun beklenmesine gerek kalmaması ihtimali bulunduğundan duruşma günü belirlenmemiştir. 
İlan olunur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01735526

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya 
İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile bir araya geldi. 
Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Faeser, İçişleri 
Bakanlığındaki görüşme öncesi ziyaretçi defterini 
imzaladı. Soylu ve Faeser’ın ikili görüşmesi, gö-
rüntülerin alınmasının ardından basına kapalı 
devam etti. Görüşmede, İçişleri Bakan Yardımcısı 
İsmail Çataklı da hazır bulundu. İki bakan daha 
sonra, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon 
Merkezinde (GAMER) heyetler arası görüşme 
yaptı.  

Bakan Soylu, Türkiye’nin, Suriye ve Irak’ın 
kuzeyindeki operasyonlarına yönelik Almanya’nın 
açıklamalarına ilişkin soru üzerine, şunları kay-
detti: “Terör örgütlerine yönelik operasyonların 

bir tek değerlendirmesi olur, terörü ortadan kal-
dırmak. Devletler ve ülkeler meşrudur, terör ör-
gütleri gayrı meşrudur. Devletlerin bir tek so-
rumluluğu vardır, kamu düzenini sağlamak. 
Kendi birliğine, kamu düzenine karşı terör ör-
gütlerinin organizasyonları ve terör örgütlerinin 
saldırıları ayrıştırılamaz. Bugün şu anda bir ço-
cuğumuz ile genç bir öğretmeniz defnedildi. 
İstiklal Caddesi’nde masum insanlar öldürüldü. 
O insanlara hiçbir orantı uygulanmadı. Polonya’ya 
2 bomba düştü diye NATO ayağa kalktı. İnsanlar 
coğrafyalarına, dillerine, dinlerine, yaşadıkları 
bölgelere göre ayrıştırılamazlar. İnsan hakları 
dünyanın her yerinde bütün insanlara aittir. Al-
manya’ya veya Avrupa’nın herhangi bir yerine, 
dünyanın herhangi bir yerine terör saldırısı ol-
duğunda ne düşünüyorsak etrafımızdaki coğ-
rafyadaki terör örgütlerine de aynı şekilde düşü-
nülmesini istiyoruz. Etrafımızda bir terör devleti 
kurmak istediler ve buna bizim müsaade etmemiz 
mümkün değildir. Sınırlarımızı da milletimizi 
de korumak bizim sorumluluğumuz, ülkemize 
ve milletimize borcumuz ve ödevimizdir. Bu, her 
ülkenin ve her milletin meşru hakkıdır.” (AA)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavu-
şoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio 
Guterres’e İstanbul’da imzalanan 
tahıl anlaşması konusundaki çaba-
larından dolayı teşekkür ederek, 
“Girişim sayesinde tahıl fiyatları 
tarihi seviyelere indi ve küresel bir 
rahatlama yaşandı” dedi. Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas’ın 
Fes şehrinde düzenlenen Birleşmiş 
Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı 
Girişimi’nin 9. Küresel Forumu’nun 
açılış oturumunda konuşma yaptı. 
Fas hükümetine foruma ev sahipliği 
yaptığı için teşekkürlerini ileten Ba-
kan Çavuşoğlu, “158 üyesiyle birlikte 
bu ittifak Birleşmiş Milletler’in en 
fazla destek verdiği girişimlerden 
biridir. Türkmen kardeşlerimizin it-
tifaka katılmasını memnuniyetle 
karşılıyoruz. 17 yıl önce Türkiye ve 
İspanya bir araya gelerek bu ittifakı 
başlattıklarında yapılacak doğru şe-
yin bu olduğunu düşünmüştük. As-
lında bakarsanız o zaman bunun 
böylesi zamansız bir girişim olacağını 
bu derecede önem kazanacağını biz-
ler de tahmin edememiştik” dedi. 

Nefret suçlarının, İslamofobinin, 
anti-semitizmin, Hristiyanlık kar-
şıtlığının, yabancı düşmanlığının, 
aşırıcılık ve ayrımcılığın giderek 
arttığını ifade eden Çavuşoğlu, “İşte 
bu sebeple buradaki işimiz bitmedi. 
Hatta aslına bakarsanız bu yalnızca 
bir başlangıç. Nesiller boyunca inşa 
ettiğimiz tüm yanlış algıları, ön-
yargıları telafi etmek oldukça zordur. 
Ama bir yerden başlamamız gere-
kiyor” şeklinde konuştu. Birleşmiş 
Milletler Medeniyetler İttifakı’nın 
yalnızca iyi bir fikir olmadığını bu-
nun aynı zamanda bir çalışma planı 
olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Ey-
lem planı, üç önemli iş kolu üzerine 
inşa edilmiştir. Bunlar önleyici dip-
lomasi, arabuluculuk ve şiddet içeren 
aşırıcılığın önlenmesi ve bunlarla 
mücadeledir. Bunlar biri bile ol-
mazsa, insanlar acı çekecek” şeklinde 
konuştu. 

BM Genel Sekreteri Antonio 
Guterres’e İstanbul’da imzalanan 
tahıl anlaşması konusundaki ça-
balarından dolayı teşekkür eden 
Çavuşoğlu, “Girişim sayesinde tahıl 
fiyatları tarihi seviyelere indi ve 
küresel bir rahatlama yaşandı. Geç-
tiğimiz hafta yine birlikte anlaşmayı 
4 ay daha uzatmayı başardık. Yine 
de savaş devam ederken zorluklar 
sürüyor. Bu nedenle Birleşmiş Mil-
letler ile yakın çalışmaya devam 
edeceğiz” dedi. (İHA)

Çavuşoğlu: “Tahıl 
girişimi sayesinde 
fiyatlar tarihi  
seviyelere indi”   

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
MHP TBMM Grup Toplantısı’nda yap-
tığı konuşmada, 20 Kasım 2022’de 
Samsun’da “2023’e Doğru: Aday Belli, 
Karar Net” temasıyla düzenledikleri 
toplantıya vatandaşların muazzam bir 
katılım gösterdiğini; dava ve gönül se-
ferberliklerinin millet nezdinde mü-
kafatların en güzeliyle taltif ve takdir 
edildiği için Allah’a şükrettiğini söyledi. 
Devlet Bahçeli, 2023 yılında adaylarının 
belli, kararlarının net olduğunu vur-
gulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Cumhurla Cumhuriyet tam olarak 
kenetlenmiştir. Onun bunun ağzına 
bakan, ona buna el avuç açan siyasi 
güruhun önümüze taş koyması, mü-
cadelemizi sekteye uğratması, kararlı 
duruşumuzu sarsmaya kalkışması bey-
hudedir, boşuna gayrettir. 2023 yılında 
Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü 
cumhurun demokrasi zaferiyle kris-
talleşecek, hitamında Türkiye’mizin 
hızına hiç kimse yetişemeyecektir. El 
ağzıyla kuş tutmanın gafilliğiyle avunan 
zillet partilerinin başkanları bu süreçte 
sadece havlu atmayacaklar, geride 
kalan hayatlarını kireçlenmiş vicdan-
larıyla, kifayetsiz zihniyetleriyle ve 
bundan mülhem hüsran verici trav-
matik çalkantıyla geçirmek durumunda 

kalacaklardır.” 
“ÖĞRETMENLERİMİZİN HER  
DAİM YANINDA OLACAĞIZ” 
Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 

çok ciddi bir kazanım ve gelişme ol-
duğunu vurgulayan Bahçeli, şunları 
kaydetti: “15 Ocak 2023’ten başlamak 
üzere, eğitim ve öğretim tazminatla-
rının yükselecek olmasının yanı sıra 
3600 ek göstergeye de hak sahibi öğ-
retmenlerimiz resmen kavuşacaklardır. 
Şimdiden hayırlı olsun. Öğretmenle-
rimizin her daim yanında olacağız. 
Atanamayan hiçbir öğretmen bırak-
mayacağız. Ücretli, sözleşmeli veya 
bir başka ad ve tanım altında hiçbir 
öğretmen kalmamalı, hepsi kadroya 
geçirilmelidir. Kanaatimiz ve kararlı-
lığımız budur. Çünkü öğretmenin ha-
yatı, Türklüğün yekpare kimliğidir. 
Kutlu geçmişimizi nurlu bir geleceğe 
taşıyan, Türk insanının has çizgilerini 
tek tek tespit edip ortaya çıkartan, 
çıkmasına doğrudan hizmet eden öğ-
retmenlerimizdir. Kuşkusuz fedakarlık 
simgesi olan öğretmenlerimizin haklı 
taleplerini biliyoruz ve çözümü için 
de elimizi taşın altına koymaya hazırız. 
Ancak biz bardağın daha çok dolu ta-
rafına bakıyoruz. Boş kısmının da za-
manla el birliğiyle dolacağına inanıyor 
ve Cumhur İttifakı olarak bunu ger-
çekleştireceğimizi düşünüyorum.” 

“CHP VE İYİ PARTİ’NİN  
HDP’DEN NE FARKI VARDIR?” 
Devlet Bahçeli, tek bir teröristin 

yaşamasına dahi artık göz yumama-
yacaklarını ifade ederek, “Terör ör-
gütleriyle, yemlendikleri arpalıklarla, 
arkasında duran ahlaksızlarla tarihi 
bir hesaplaşmanın içindeyiz.” diye ko-
nuştu. Bahçeli, İYİ Parti’li bazı yöne-
ticilerin de CHP’lilerin tavrı ve tutu-
muyla hareket ettiklerini belirterek, 
şöyle devam etti: “Bu iki partinin 
HDP’den ne farkı vardır? Bir CHP’li 
çıkıp ‘teröristin PKK üyeliği muamma’ 
diyebiliyor. Bir İP’li çıkıp, ‘Ne delil 

var?’ diye sorabiliyor. Bir başka ucube 
de İstiklal Caddesi saldırısını hükü-
metin düzenlemiş olabileceğini iddia 
edebiliyor. PKK/YPG’li teröristler ya-
kalanmış ve her şeyi itiraf etmişken, 
zillet ittifakının teröristlere avukatlık 
yapması, terörizmin dümen suyuna 
girmesi utanç verici bir alçalmadır. 
Teröriste tek bir şey söylemeyen veya 
söyleyemeyen CHP’li grup başkan ve-
killeriyle bazı milletvekillerinin HDP 
ile el ele tutuşup terörle mücadelede 
muazzam işler yapan İçişleri Bakanı-
mıza saldırmaları, hükümeti karala-
maya çalışmaları siyasi namus ve milli 
onur yokluğunun apaçık işaretidir. İç-
işleri Bakanımıza ‘alçak’ diyen, haksız 
suçlamalarda bulunan, surda gedik aç-
mak için çırpınan, kale duvarlarını 
yıkmak için dinamit görevi yapan, 
PKK/YPG adına saldıran terör sevici-
lerin topu, aşağıların aşağısıdır, alçaktır, 
namerttir. TSK’ye iftira atanların alayı 
birden düşman saflarında paralı as-
kerliğe talip olmuş müptezellerdir.” 

“TÜRKİYE’NİN  
İÇ POLİTİKASI, ABD’NİN  
DIŞ POLİTİKASIDIR” 
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Tür-

kiye’nin bugün “zillet partileri”nin ne-
den olduğu birçok tehlikeyle karşı kar-
şıya olduğunu ifade etti. “Biz devleti-
mizin de hükümetimizin de güvenlik 
güçlerimizin de milletimizin de her 
şart altında yanındayız, hodri meydan, 
canımızla, kanımızla arkalarındayız” 
diyen Bahçeli, “Buradan teröristlere ve 
destekçilerine açık açık sesleniyorum: 
Ölünüzü, dirinizi, her gün birinizi, bir 
gün hepinizi müstahak olduğunuz so-
nuçlarla billahi yüzleştireceğiz. Taviz, 
teslimiyet, geri dönmek, geriden bak-
mak yoktur; hakkımızı, hukukumuzu 
ve huzurumuzu çiğnetmek asla söz ko-
nusu olmayacaktır.” sözlerini sarf etti. 

“FETÖ İLE İRTİBAT VE İLİŞKİSİ  
TİTİZLİKLE ARAŞTIRILMALI” 
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cum-

hurbaşkanı Erdoğan’ın dış temaslarına 
ilişkin “Sayın Cumhurbaşkanımızın 
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar’da 
kurduğu temas doğru bir temastır, 
bize göre arkası getirilmelidir. Bununla 
da kalınmamalı, Suriye Arap Cumhu-
riyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile 
de görüşme vasatı açılmalı, terör ör-
gütlerine karşı ortak bir irade oluştu-
rulmalıdır.” değerlendirmesinde bu-
lundu. Türkiye’nin Mısır, Suriye ve 
Irak ile tarihten gelen çok güçlü bağları 
bulunduğuna işaret eden; doğrudan 
ikili görüşmeleri Türkiye başlatamazsa 
bozguncuların arayı iyice bozacağını 
anlatan Bahçeli, Türkiye’nin komşu-
larıyla yapıcı, müspet, geliştirici ve sa-
mimi diyaloglar kurmasının aynı za-
manda 2023’ün hedefleriyle de mü-
zahir olduğunu söyledi. 

Devlet Bahçeli, öte yandan CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu’nun İstanbul Borsasına yönelik 
suç oluşturan açıklamalarını kabul 
etmediklerini belirterek, “Yatırım-
cıları korkutan, İstanbul Borsasının 
cazibesine ve saygınlığına gölge dü-
şürmeye tevessül eden Kılıçdaroğlu 
sorumsuzdur, şuursuzdur. İstanbul 
Borsasının yükselişi devam edecek, 
önü de ardına kadar açık olacaktır. 
Borsaya bizim güvenimiz tamdır.” 
ifadesini kullandı. Zincir marketlerde 
gün aşırı yapılan zamların, toplumsal 
ve ekonomik huzura tahammülsüzlük 
olduğunu ifade eden Bahçeli, Ticaret 
Bakanlığının, fırsatçıların üzerine 
kararlılıkla gideceğinden, fiyat eti-
ketlerini şişirenlerden adli ve idari 
manada hesap soracağından kuşku 
duymadığını dile getirdi. Bahçeli, 
“Sürekli zam yapan zincir marketlerin 
FETÖ ile irtibat ve ilişkisinin titizlikle 
araştırılması gerektiğine de inanı-
yoruz. Milletimizin sırtına zam kam-
buru yerleştirmek isteyenler her yer-
de bizi karşılarında bulacaktır. Bu 
açgözlülere müsamaha gösterilme-
melidir.” diye konuştu. (AA)

MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, 
Mısır Cumhurbaşkanı 
Sisi ile Katar’da 
kurduğu temasın 
doğru olduğunu ve 
arkasının getirilmesi 
gerektiğini belirtti.

Bahçeli:  
“Sisi ile  
Katar’da  
temas  
doğrudur” 

Bahçeli:  
“Sisi ile  
Katar’da  
temas  
doğrudur” 

İçişleri Bakanı Soylu, Pençe Kılıç 
Hava Harekatına ilişkin, 
“Sınırlarımızı da milletimizi de 
korumak bizim sorumluluğumuz, 
ülkemize ve milletimize borcumuz ve 
ödevimizdir. Bu, her ülkenin ve her 
milletin meşru hakkıdır.” dedi.
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Kanser tedavisi gördüğü has-
tanede 76 yaşında hayatını kay-
beden ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit 
Küçük, son yolculuğuna uğurlandı. 
Daha önce Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’nde dekanlık ve 
öğretim üyeliği, Din İşleri Yüksek 
Kurulu ve Türkiye Diyanet Vakfı 
İslam Araştırmaları Merkezi baş-
kanlığı görevlerini yürüten Küçük 
için ikindi vakti Fatih Camisi’nde 
tören düzenlendi. Eşi Nesrin Kü-
çük, kızları Ayşe Mertoğlu, Büşra 
Küçük, Sümeyye Özyurt ve Hatice 
Özyurt ile damatları Suat Mer-
toğlu, Ömer Özyurt ve Zeki Öz-
yurt, cami avlusunda taziyeleri 
kabul etti.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İlmî 
ve akademik çalışmalarıyla hadis 
ve siyer alanlarına büyük katkıda 
bulunan, Din İşleri Yüksek Kurulu 
Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük 
hocamızın vefatını üzüntüyle öğ-
rendim. Hocamıza Allah’tan rah-
met, yakınlarına, talebelerine ve 
ilim camiamıza başsağlığı diliyo-
rum.” mesajını paylaştı. TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop da “Ken-
disiyle muhatap olduğunuzda, yan 
yana geldiğinizde, yakınında ol-
duğunuzda size sirayet eden bir 
hal vardı. Hocamızın bu bakımdan 
birçok kişinin hayatında sadece 
ilmiyle değil, haliyle de etki eden 
yönleri vardı.” dedi.  

İslam Düşünce Enstitüsü Baş-
kanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in 
kıldırdığı cenaze namazında, 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, 11. Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül, Adalet Bakanı Bekir 
Bozdağ, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Mustafa Varank, Ticaret 
Bakanı Mehmet Muş, Milli Eği-
tim Bakanı Mahmut Özer, YÖK 
Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 
AK Parti Genel Başkanvekili Nu-
man Kurtulmuş, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, 
Ali İhsan Yavuz, AK Parti TBMM 
Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK 
Parti Grup Başkanvekili Muham-
met Emin Akbaşoğlu, eski 
TBMM Başkanı İsmail Kahra-
man, AK Parti Kahramanmaraş 
Milletvekili Mahir Ünal, İstanbul 
Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İs-
tanbul İl Başkanı Osman Nuri 
Kabaktepe ve bazı ilçe belediye 
başkanlarının yanı sıra Küçük’ün 
dostları, öğrencileri ve yakınları 
saf tuttu. İlmi ve akademik ça-
lışmalarıyla hadis ve siyer alan-
larına katkı sunan ve binlerce 
öğrenci yetiştiren Küçük’ün ce-
nazesi Fatih Camisi haziresine 
defnedildi. (AA)

İlahiyatçı  
Prof. Dr. Raşit Küçük 
son yolculuğuna 
uğurlandı

İçişleri Bakanlığı, ikna çalış-
maları sonucu terör örgütü 
PKK/KCK’dan kaçan 3 teröristin 
daha güvenlik güçlerine teslim 
olduğunu bildirdi. İçişleri Bakan-
lığından yapılan açıklamada, Ba-
kanlık koordinasyonunda Emni-
yet Genel Müdürlüğü ve Jandar-
ma Genel Komutanlığınca yürü-
tülen ikna çalışmaları sonucu 
teslim olan teröristlerin, 2013 
ve 2016 yıllarında terör örgütüne 
katıldığı, son olarak Irak ve Su-
riye’de faaliyet yürüttüklerinin 
tespit edildiği belirtildi. Açıkla-
mada, bu yıl sadece ikna yoluyla 
teslim olan örgüt mensuplarının 
sayısının 112’ye yükseldiği kay-
dedildi. (AA)

İkna çalışmaları 
sonucu 3 terörist 
daha teslim oldu 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
ülkemiz sınırlarına ve vatandaşlarına yö-
nelik saldırıların kaynağının belli olduğunu 
belirterek “Türkiye’yi harf oyunları ile 
terör örgütünün ismini değiştirerek, te-
röristlerin yanında kendi askerlerine gö-
rüntü verdirerek bizi oyalayacaklarını sa-
nanlar için yolun sonu gelmiştir” dedi. 
“Bu saatten sonra bizim için tek bir ölçü 
vardır, tek bir sınır vardır. O da kendi ül-
kemizin kendi vatandaşlarımızın güven-
liğidir. Bu güvenlik nereden başlayacaksa 
oraya kadar gitmek en meşru hakkımızdır” 
diyen Erdoğan, “Halen sınırlarımıza ve 
vatandaşlarımıza saldırıların devam ettiği 
bölgede bu çizgiyi olması gereken yere 
kadar çekmemize kimse mani de olamaz 
karşı da çıkamaz. Birkaç gündür uçağı-
mızla, topumuzla, SİHA’mızla teröristlerin 
tepesindeyiz. İnşallah en kısa sürede hal-
kımız ile askerimizle ve bizimle birlikte 
yol yürüyen dostlarımız ile birlikte hepsinin 
de kökünü kazıyacağız bunu da böyle 
bilin” diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri 
üzerinde kemer baraj sınıfında 275 met-
reyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci 
en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nın 
su tutma törenine katıldı. Burada bir ko-
nuşma yapan Erdoğan, “80 yılda hep ya-
pılageldiği gibi günlerimiz aylarımızı yıl-
larımız sadece siyasi polemiklerle, çekiş-
melerle lafla geçirip hiç riske girmeden 
hayatımızı sürdürebilirdik. Tam tersine 
ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılım-
larını gerçekleştirirken önümüze hangi 
engellerin çıkartıldığını, hangi tuzaklar 
kurulduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. 

Birileri sürekli enerjimizi ve vaktimizi 
heba etmek için çabalasa da Türkiye böl-
gesel liderliği aşıp küresel düzeyde söz 
sahibi olma konumuna gelmiştir. Türkiye 
artık bırakınız kendi bünyesinde çıkanları 
küresel dalgalanmalar karşısında dahi 
güçlü duruş sergileyebilecek bir altyapıya 
sahiptir” şeklinde konuştu. 

“Asırlardır bu ülkeye ve bu millete 
ihanet edipte sonrasında iflah olan hiç 
kimse yoktur” diyen Erdoğan “Hala ka-
panmamış hesapları belki olabilir. Ama 
onların görüleceği günler mutlaka gele-
cektir. Önceki hafta İstanbul’da yaşanan 
bombalı saldırıyı da mertçe karşımıza 
çıkmayı yüreği yetmeyenlerin alçakça gi-
riştikleri bir eylem olarak görüyorum. 
Aralarında çocukların da bulunduğu 6 
masumun hayatına mal olan bu alçak sal-
dırıya cevabımızı Irak’ın ve Suriye’nin ku-

zeyindeki terör örgütü hedeflerini yerle 
yeksan ederek verdik. Kendilerini en gü-
venli hissettikleri yerlerde başına yağdan 
bombalara hazmedemeyen terör örgütü 
bu defa da sınır bölgelerimizdeki yapıları 
ve sivil insanlarımızı hedef almıştır. Kar-
kamış’ta hayatını kaybeden vatandaşla-
rımıza Allah’tan rahmet diliyorum. 4 ya-
şında çocuk ya. 4 yaşında şehidimiz. 22 
yaşında öğretmenimiz rahmetli oldular. 
İnşallah bu kardeşlerimizin dökülen tek 
damla kanı dahi boşa gitmeyecektir. Ül-
kemiz sınırlarına ve vatandaşlarına yönelik 
saldırıların kaynakları bellidir. Bu bölgedeki 
her bir teröristin kimliğini, yerini, sicilini 
biliyoruz. Aynı şekilde bu teröristleri kim-
lerin himaye ettiğini, silahlandırdığını, 
cesaretlendirdiğini de çok iyi biliyoruz. 
Sabrımız çaresizliğimizden veya kifayet-
sizliğimizden değil, sabrımız bir hukuk 

devleti olarak diplomasiye, yaptığımız an-
laşmalara ülke olarak bize verilen sözlere 
sonuna kadar riayet etme hassasiyeti-
mizdendir” ifadelerini kullandı. 

“ÜZERİMİZE DÜŞENLERİ  
ZİYADESİ İLE YERİNE GETİRDİK” 
Erdoğan, konuşmasında teröre destek 

veren ülkelere hedef alarak “Buradan Yu-
sufeli’nden açıkça ilan ediyorum; biz Suriye 
sınırlarımızın güvenliğe ulaştırılması hu-
susunda verdiğimiz her söze, yaptığımız 
her anlaşmaya riayet ederek üzerimize 
düşenleri ziyadesi ile yerine getirdik. Tür-
kiye’yi harf oyunları ile terör örgütünün 
ismini değiştirerek, teröristlerin yanında 
kendi askerlerine görüntü verdirerek bizi 
oyalayacaklarını sananlar için yolun sonu 
gelmiştir. Artık bu saatten sonra bizim 
için tek bir ölçü vardır, tek bir sınır vardır. 
O da kendi ülkemizin kendi vatandaşla-
rımızın güvenliğidir. Bu güvenlik nereden 
başlayacaksa oraya kadar gitmek en meşru 
hakkımızdır. En başta kendi güvenlikleri 
için binlerce kilometreden gelip lüzum-
suzca güç kullananların bu hakkımızı an-
layışla karşılamaları gerekir. Irak ve Suriye 
sınırlarımızın bir kısmında bu güvenlik 
çizgisinin olması gereken yere zaten çektik. 
Halen sınırlarımıza ve vatandaşlarımıza 
saldırıların devam ettiği bölgede bu çizgiyi 
olması gereken yere kadar çekmemize 
kimse mani de olamaz karşı da çıkamaz. 
Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, Sİ-
HA’mızla teröristlerin tepesindeyiz. İn-
şallah en kısa sürede halkımız ile askeri-
mizle ve bizimle birlikte yol yürüyen dost-
larımız ile birlikte hepsinin de kökünü 
kazıyacağız bunu da böyle bilin” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma-
sının son bölümünde bu sabah hayatını 
kaybeden Prof. Dr. Raşit Küçük’e de de-
ğinerek “Alimin ölümü, alemin ölümü gi-
bidir. Bu sabah çok sevdiğim çok saydığım 
Siyer-i Nebi’de, hadiste hocamız üstadımız 
Prof. Dr. Raşit Küçük’ü hakka uğurluyoruz. 
Bugün kendisine buradan Allah’tan rahmet 
diliyoruz, ailesine tüm öğrencileri başsağlığı 
diliyorum” diyerek kendisini izleyenlere 
birer Fatiha okumaya davet etti. (İHA)

Öğretmen Alkan’ın Türk bayrağına sarılı 
tabutu, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki iş-
lemlerinin ardından Nizip ilçesindeki Hz. Ali 
Camisi’ne getirildi. Bu sırada Alkan’ın annesi 
Hayriye ve babası Mustafa ile kardeşleri Mu-
hammet, Yunus Emre ve Abdülkadir Alkan ta-
buta sarılarak gözyaşı döktü. Gaziantep Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve gö-
revliler aileyle yakından ilgilendi. Ayşenur öğ-
retmenin naaşının önüne, üzerinde fotoğrafı, 
Türk bayrağı ve “24 Kasım Öğretmenler Günün 
kutlu olsun şehidim” yazılı çiçek bırakıldı. Ga-
ziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından 
kıldırılan cenaze namazının ardından helallik 
alındı. Ayşenur öğretmenin cenazesi, tekbirler 
eşliğinde omuzlara alınarak götürüldüğü Nizip 
Asri Mezarlığı’nda defnedildi. 

Ayşenur öğretmenin mezun olduğu Hüseyin 
Yalçın Çapan Anadolu Lisesi öğrencileri, cenaze 
taşınırken büyük Türk bayrağı açtı. Törene, Ay-
şenur Alkan’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra 
Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Ko-
mutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti millet-
vekilleri Mehmet Ali Şahin, Mehmet Erdoğan, 
CHP milletvekilleri Bayram Yılmazkaya, Mahir 
Polat, Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Nizip 
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Alkan’ın görev 

yaptığı Kocatepe İlkokulu öğretmenleri ile çok 
sayıda vatandaş katıldı. Fırat’ın doğusundaki 
YPG/PKK’lı teröristlerce dün Karkamış ilçe 
merkezine atılan havan-roketlerin isabet ettiği 
Kocatepe İlkokulundaki öğretmen Ayşenur 
Alkan hayatını kaybetmişti.  

5 YAŞINDAKİ HASAN KARATAŞ,  
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 
Gaziantep’in Karkamış ilçesine terör örgütü 

YPG/PKK mensuplarınca Suriye’nin kuzeyinden 
atılan roket-havanlar nedeniyle hayatını kay-
beden 5 yaşındaki Hasan Karataş’ın cenazesi, 
toprağa verildi. Hasan Karataş’ın Türk bayrağına 
sarılı tabutu Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki 
işlemlerinin ardından ilçe kırsalındaki Karanfil 
Mahallesi’ne getirildi. Bu sırada Karataş’ın 
annesi Dilan ve babası Zeki Karataş ile 3 kardeşi 
tabuta sarılarak gözyaşı döktü. 

Mahalle meydanında Gaziantep İl Müftüsü 
Hüseyin Hazırlar tarafından kıldırılan cenaze 
namazının ardından helallik alınan küçük ço-
cuğun naaşı, tekbirler eşliğinde omuzlara alınan 
Karanfil Mahallesi’nde toprağa verildi. Cenaze 
törenine Hasan Karataş’ın ailesi ve yakınlarının 
yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı 
Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK 
Parti milletvekilleri Mehmet Ali Şahin, Mehmet 
Erdoğan, CHP milletvekilleri Bayram Yılmazkaya, 
Mahir Polat ile çok sayıda vatandaş katıldı. 
(AA)

Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002’de 
evinin önünde uğradığı silahlı saldırıya 
ilişkin Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün’ün 
hazırladığı iddianamede, suikastın nasıl 
planlandığına ilişkin detaylar sıralandı. 
Buna göre, o dönem sözde “cemaat” 
olarak bilinen Fetullahçı Terör Örgütüne 
(FETÖ) ilişkin çalışmalarıyla dikkatleri 
üzerine çeken Hablemitoğlu, katıldığı 
televizyon programlarında örgütün özel-
likle kamu kurumlarına sızmaya çalıştığını 
vurguladı. Devletin bu yapıya karşı bir 
an önce önlem alması gerektiğini her se-
ferinde dile getiren Hablemitoğlu’nun 
tespitleri, o dönem Ankara Devlet Gü-
venlik Mahkemesinde yargılanan elebaşı 
Fetullah Gülen’in dava dosyasına delil 
olarak da girdi. 

Hablemitoğlu suikastını kabul eden 
Göktaş da emrinde görev yapan eski as-
kerler Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Fikret 
Emek ve Nuri Gökhan Bozkır’a talimat 

verdi. Bunun üzerine hareket geçen 
suikast timinden Bozkır, Hablemitoğ-
lu’nun evinin bulunduğu sokakta hurdacı 
kılığında günlerce keşif yaptı. Daha sonra 
yurt dışında görevde bulunan Mumcu-
oğlu, Türkiye’ye gelerek, 18 Aralık 2022’de 
evine girmek üzere olan Hablemitoğlu’nu 
iki el ateş ederek öldürdü. 

Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesince 
kabul edilen iddianamede, FETÖ elebaşı 
Gülen ile örgüt yöneticilerinden Özcan, 
Aydın Köstem ve Altaylı, Hablemitoğlu’nu 
tasarlayarak öldürmeye azmettirmekle 
suçlandı. Firari emekli Albay Levent Gök-
taş, Mumcuoğlu ve Emek’in Hablemi-
toğlu’nu “tasarlayarak öldürdükleri” be-
lirtildi. Bu kapsamda, söz konusu sanık-
ların “ağırlaştırılmış müebbet hapis” ce-
zasına çarptırılması talep edilen iddia-
namede, ayrıca Göktaş’ın “örgüt kurmak” 
suçundan 8 yıla, Mumcuoğlu ve Emek’in 
ise “suç örgütüne üyelik”ten 4 yıla kadar 
cezalandırılmaları istendi. Eski yüzbaşı 
Nuri Gökhan Bozkır ile FETÖ firarisi 
Serhat Ilıcak’ın da “tasarlayarak kasten 
öldürmeye yardım” suçundan 20 yıla ka-
dar hapsi istenen iddianamede, Bozkır’ın 
“suç örgütüne üyelik”ten 4 yıla kadar 
daha hapisle cezalandırılması talep edildi. 
İddianamede, Mehmet Narin’in “suç ör-
gütüne üye olmak”tan 4 yıla kadar hapis 
istenirken 9 kişi için takipsizlik kararı 
verildi. (AA)

Hablemitoğlu’nun 
infaz emri FETÖ’den
Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığının iddianamesinde, 
Fetullahçı Terör Örgütünün 
(FETÖ), Doç. Dr. Necip 
Hablemitoğlu suikastını 
azmettirdiği, emekli Albay Levent 
Göktaş’ın başında bulunduğu  
suç örgütünün ise cinayeti  
işlediği bilgisi yer aldı.

Ayşenur öğretmen ve Hasan  
son yolculuğuna uğurlandı 
Gaziantep’in Karkamış ilçesine 
terör örgütü YPG/PKK 
mensuplarınca Suriye’nin 
kuzeyinden atılan roket-havanlar 
nedeniyle hayatını kaybeden 
öğretmen Ayşenur Alkan ve  
5 yaşındaki Hasan Karataş’ın 
cenazesi toprağa verildi.

Erdoğan: “Bizim için  
tek bir sınır vardır”  

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 

Erdoğan, “Bu saatten 
sonra bizim için tek 

bir ölçü vardır, tek bir 
sınır vardır. O da 

kendi ülkemizin kendi 
vatandaşlarımızın 

güvenliğidir. Bu 
bölgedeki her bir 

teröristin kimliğini, 
yerini, sicilini 

biliyoruz.” dedi.
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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

Uzlaşma görüşmeleri devam ederken, 
sözleşme imzalamayan veya görüşmeye 
katılmayan hak sahiplerinin taşınmazları 
6306 sayılı yasa çerçevesinde açık artırma 
usulü ile satışa çıkarılacak. Bir taraftan 
kentsel dönüşüm projeleriyle her an ol-
ması muhtemel depremde yıkılma teh-
likesi bulunan riskli yapı stokunu ortadan 
kaldırırken diğer taraftan kente modern 
görünüm kazandırmayı hedefleyen Bü-
yükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi 
Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalara 
hız verdi. Bursa’nın İstanbul’a açılan 
kapısı olan ancak plansız yapılar ve dü-
zensiz tamirhanelerle görüntü kirliliğinin 
yaşandığı İstanbul Caddesi’nin modern 
görünüm kazanması amacıyla başlatılan 
Beşyol Kentsel Dönüşüm Projesi’nde, 
bir taraftan inşaatlar yükselirken diğer 
taraftan Beşyol Kavşağı ile çevresini kap-
sayan 240 bin metrekarelik alanda hem 
hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri 
hem de yıkımlar sürüyor. İstanbul Cad-

desi’ni gerçek bir vitrine dönüştürecek 
projenin 120 bin metrekarelik ilk eta-
bında ‘hak sahipleriyle’ uzlaşma oranı 
yüzde 89’a ulaştı. Uzlaşma görüşmeleri 
devam ederken, sözleşme imzalamayan 
veya görüşmeye katılmayan hak sahip-
lerinin taşınmazları 6306 sayılı yasa çer-
çevesinde açık artırma usulü ile satışa 
çıkarılacak. Bu arada dönüşüm projesi 
çerçevesinde inşaatın devam ettiği 30 
dükkan, 118 ofis ve 193 konuttan oluşan 
projede imalatlar hızla sürüyor. Büyük-
şehir Belediyesi bu projeden elde edeceği 
13 dükkan, 77 ofis ve 103 konutu İs-
tanbul Caddesi 1. Etap Dönüşüm Alanı 

için rezerv konut ve dükkan olarak kul-
lanacak. Uzlaşma sağlanan hak sahipleri 
bu projeden konut, ofis veya dükkan 
alabilecek. 

DÖNÜŞÜM SÜRÜYOR 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

Alinur Aktaş, zaman zaman bölgede 
dönüşüm sürecini baltalamak veya 
kesintiye uğratmak amacıyla kamuo-
yuna kasıtlı olarak yanıltıcı bilgiler 
verildiğini hatırlatarak, İstanbul Cad-
desi’nde dönüşümün askıya alınma-
sının veya durmasının söz konusu 
olmadığını söyledi. Kentsel dönüşüm-

lerde vatandaşın beklentilerinin yük-
sek olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, 
“Beklentilere en üst seviyede cevap 
vermek adına, elimizden gelen tüm 
gayreti ortaya koyuyor ve taşın altına 
elimizi sokuyoruz. Dönüşüm çalış-
malarını kural ve kaideler çerçeve-
sinde, hukuka uygun olarak gerçek-
leştiriyoruz. Bu çerçevede, İstanbul 
Caddesi’ndeki dönüşüm de etap etap 
sürüyor. Bu proje ile hem İstanbul’dan 
Bursa’ya girişte kentin vitrini tama-
men yenilenmiş olacak hem de böl-
genin değeri artacak” dedi. (İHA)

Beşyol uzlaşıyla dönüşüyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin İstanbul 
Caddesi’ni ayrıcalıklı 
kentsel dönüşümle 
kentin vitrini haline 
getirmeyi planladığı 
projenin 120 bin 
metrekarelik ilk etabında 
hak sahipleriyle uzlaşma 
oranı yüzde 89’a ulaştı.

İnegöl Belediyesi, 2022 yılı Emlak, 
Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerinin 
ikinci taksit ödemelerine ilişkin yazılı bir 
açıklama yayınladı. Açıklamada, Beledi-
yenin önemli gelir kaynaklarından olan; 
emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve 
ilan reklam vergisi 2. taksitlerinin ödeme 
süresinin 30 Kasım Çarşamba günü sona 
ereceği belirtilerek mükelleflerin bu konuda 
gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi. 

ÖDEMELERİ  
SON GÜNE BIRAKMAYIN 
Belediye hizmetlerinin aksamadan ye-

rine getirilmesi, ödeme mükellefiyetleri 
olan vatandaşların yükümlülüklerini za-
manında tam ve eksiksiz yerine getirmele-
riyle mümkün olacağı belirtilen açıklamada, 

vatandaşlara sona güne bırakmadan ver-
gilerini ödemeleri tavsiyesinde bulunuldu. 

6 EK HİZMET BİNASINDA HAFTA  
SONU DA HİZMET VERİLECEK 
Emlak Vergisi, Çevre Temizlik ve 

İlan Reklam Vergilerinin 2022 yılı 2. 
Taksit ödemesinin son gününün 30 Ka-
sım 2022 Çarşamba günü olması sebe-
biyle vatandaşların mağduriyet yaşa-
maması adına 26 Kasım Cumartesi ve 
27 Kasım Pazar günleri 6 Ek Hizmet 
Binasında tahsilat servisleri hizmetini 
sürdürecek. Atatürk Bulvarı üzerinde 
bulunan Merkez Ek Hizmet Binası, Ye-
niceköy Ek Hizmet Binası, Kurşunlu Ek 
Hizmet Binası, Alanyurt Ek Hizmet Bi-
nası, Cerrah Ek Hizmet Binası ve Tah-
taköprü Ek Hizmet Binası tahsilat mer-
kezleri Cumartesi ve Pazar günü 08.00-
17.00 arasında açık olacak. 

ONLİNE ÖDEME KOLAYLIĞI 
Öte yandan, İnegöl Belediyesi’nin diji-

talleşme ve Akıllı Belediyecilik çalışmaları 
çerçevesinde oluşturulan altyapı sayesinde 
vatandaşların Belediyeye gelmeden ve iş-
lemlerini mesai saatine bağlı kalmadan 
7/24 güvenli bir şeklide https://ebelediye.ine-
gol.bel.tr/Giris/Index/?returnURL=/Borc/In-
dex üzerinden E-Belediye uygulamasını 
kullanarak ya da e-devlet üzerinden ger-
çekleştirebilecekleri de ifade edildi. (İHA)

Şipali Mahallemizde altyapı ve üstyapı 
anlamında çerçevesinde bir çalışma yapıl-
mıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
marifetiyle su ve kanalizasyon altyapısını 
yenilerken, İNGAZ da doğalgaz altyapısıyla 
ilgili çalışmalarını tamamladı. Altyapı ça-
lışmalarının tamamlanmasının 
ardından İnegöl Beledi-
yesi de sokaklarda 
kaplama çalışması 
için harekete 
geçti. Baştan 
aşağı her soka-
ğın yenilendiği 
Şipali Mahalle-
sinde; 7 sokakta 
7 bin m2 parke taşı 
kaplaması ve 6 sokakta 
2100 metre sıcak asfalt uy-
gulaması yapılıyor. 

“BİN 65 KM2’YE  
HİZMET GÖTÜRÜYORUZ” 
Belediye Başkanı Alper Taban, berabe-

rindeki heyetle birlikte devam eden çalış-
maları yerinde inceledi. Burada çalışmalara 
ilişkin bilgiler de veren Başkan Taban, “Yaz-
dan kışa doğru geçtiğimiz bir dönemdeyiz. 
Havanın elverdiği ölçüde işlerimizi sürdü-
rüyoruz. Yazı zaten dolu dolu geçirdik. Tabi 
işimiz çok. Kırsalda, merkezde İnegöl 1065 
km2’lik bir alana sahip. 30-35 km uzaklıktaki 
köylerimize de hizmet götürmeye çalışıyoruz. 
Bugün de şehrimizin ova köylerinden olan, 
merkeze yakın mesafedeki Şipali Mahalle-

mizdeyiz. Burada bizim kanalizasyon, içme 
suyu, doğalgaz gibi altyapı çalışmalarımız 
tamamlandı. Bu altyapının üzerine de biz 
şu anda kaplama çalışmalarını sürdürüyoruz. 
7 sokağımızda 7 bin m2 parke taşı kaplaması 
yapıldı. 6 sokakta da 2100 metre uzunlu-
ğunda sıcak asfalt uygulaması yapılıyor. 
Burada 9 bin ton PMT serimi yapılarak 5 
bin ton da asfalt kullanılmış olacak. Geçti-
ğimiz Cumartesi günü başlayan çalışmaları 
bu hafta sonuna kadar tamamlamış olmayı 
hedefliyoruz” dedi. 

“BİRAZ DAHA SABIR BEKLİYORUZ” 
Yollarla ilgili zaman zaman gelen 

eleştirilere yönelik de konuşan 
Başkan Taban, “Kırsal ve 

merkezdeki tüm ek-
siklerimizi gider-

mek üzere çalış-
malarımızı sürdü-
rüyoruz. Vatan-
daşlarımızdan za-

man zaman yollar-
la ilgili eleştiriler alı-

yoruz. Bunun farkın-
dayız. Başkanım yolları gör-

müyor musunuz? Bu yollarda iyi-
leştirme yapılmayacak mı gibi eleştirileri 
duyuyoruz. Kimse merak etmesin. Biz bu 
bölgelerde gerek pansuman tedbir anla-
mında yapacaklarımızı yapmaya çalışıyoruz 
ama kalıcı hizmet anlamında; daha estetik, 
daha güzel, daha kullanışlı ve bize yakışır 
yol kaplamalarını yapmamız için de altyapı 
çalışmalarının bu alanlarda tamamlan-
masını bekliyoruz. Tamamlanan ve biten 
alanlarda da inşallah önümüzdeki yıldan 
itibaren güzel şekilde kaplamalarını ya-
parak, tretuvar düzenlemelerini yaparak 
bize yakışır hale dönüştürmüş olacağız. 
Biraz daha sabır bekliyoruz” açıklamala-
rında bulundu. (İHA)

İnegöl haftasonu da 
tahsilat yapacak
İnegöl Belediyesi’nden yapılan 
açıklamada; Emlak Vergisi, 
Çevre Temizlik Vergisi ve İlan 
Reklam Vergisinin 2. 
taksitlerinin son ödeme 
gününün 30 Kasım Çarşamba 
olması nedeniyle, belediyenin 
6 ek hizmet binasında hafta 
sonu tahsilat servislerinin 
hizmet vermeye devam 
edeceği ifade edildi.

İnegöl Belediyesi altyapı 
çalışmaları tamamlanan 
Şipali Mahallesinde 7 sokağı 
parke taşı, 6 sokağı da sıcak 
asfaltla kaplamak için 
çalışmalarını sürdürüyor.

Şipali Mahallesi’nde 
tüm yollar yenileniyor

Dahiliye Uzmanı Dr. Levent 
Kazak, Orhan Kara İlkokulu veli-
lerine halk arasında “şeker hasta-
lığı” olarak da bilinen diyabet hak-
kında bilgi verdi. 

Özel Hayat Hastanesi halkla 
doktorlarını buluşturarak yaygın 
olarak görülen hastalıklar hakkında 
bilgilendirmeye ve farkındalık oluş-
turmaya devam ediyor. Orhan 
Kara İlkokulu öğrencilerinin veli-
leriyle Dahiliye Uzm. Dr. Levent 
Kazak’ı buluşturdu. Velilere gelişim 
çağındaki çocuklara nadir olsa da 
görülen diyabetin zararları konu-
sunda sunum yapan ve çocuklarda 
en sık görülen diyabet türünün 
Tip 1 olduğunu ifade eden Dahiliye 
Uzm. Dr. Levent Kazak, Tip 1 di-
yabet tanısı konan çocuklardan 
en sık görülen yaş gruplarının, 5 
yaş altı çocuklar ile ergenlik ça-
ğındaki çocuklar olduğuna işaret 
etti. Beş yaş altındaki çocukların 
düşük kan şekerine bağlı beyin 
hasarına karşı savunmasız olduk-
larını ifade eden Uzm. Dr. Kazak, 
“Her yaşta diyabete karşı savun-
masız durumdayız. Daha çok eriş-
kinlerde görülen Tip 2 diyabetle 
mücadelede başarılı sonuçlar alı-
yoruz fakat beş yaş altındaki ço-
cuklar kendilerini ifade etmekte 
zorluk yaşadığı ve hastalığı fark 
etmede geç kaldığını görmekteyiz. 
Burada küçük çocukların düşük 
kan şekerine (hipoglisemiye) bağlı 
beyin hasarına daha yatkın olma-
ları da bizleri zorluyor. Tip 1 di-
yabetli çocuklarımızın kan şeker-
lerinin sıkı kontrol altında tutul-
malıdır, böylelikle kronik komp-
likasyonların önleyebiliriz” dedi. 

TİP 1 DİYABET KALITSAL  
BİR HASTALIK DEĞİL 
Tip 1 diyabetin kalıtsal bir has-

talık olmadığını belirten Uzm. Dr. 
Levent Kazak, her insanın ebe-
veynlerinden aldığı genetik yapıya 
göre diyabete dirençli veya yatkın 
özellikleri taşıdığına dikkat çekerek, 
“Her insanın diyabete yatkınlığı 
farklıdır. Bu tamamen anne ve 
babasından aldığı doku tiplerine 
bağlı. Ebeveynlerimizden edindi-
ğimiz doku tipleri (HLA) vardır. 
Çocuklar bu doku tiplerine göre, 
ya Tip 1 diyabet gelişmesine di-
rençli olarak veya Tip 1 diyabet 
gelişmesine yatkın olarak dünyaya 
gelirler. Burada aklımıza diyabete 
yatkın özellikler taşıyoruz gibi bir 
sonuç çıkmasın. Genetik özellik, 
ancak çevresel faktörlerle birleşince 
Tip 1 diyabet ortaya çıktığını unut-
mayalım” diye konuştu. (İHA) 

5 yaş altı  
çocuklar diyabet 
tehlikesi altında

Yaşam tarzlarımızı yeniden gözden 
geçirmeliyiz. Kötü beslenme ve 
hareketsizlik diyabete resmen dav-
etiye çıkarıyor” diyen Uzm. Dr. Kazak, 
Tip 2 diyabetin ise sıklıkla obez er-
işkinlerde görüldüğünü belirterek 
şunları söyledi: “Son yıllarda 
teknolojinin gelişmesiyle beraber 
yaşamımız büyük ölçüde değişti. 
Hareketsiz yaşam tarzımız ve kötü 
beslenmemiz diyabeti tetikliyor. Me-
tabolizmayı düzenleyen en önemli 
hormonlardan biri olan insülin, yok-
luğu ya da etkisizliği nedeniyle or-
taya çıkan, glukoz yüksekliği ile 
kendini gösteren şeker, yağ ve pro-
tein metabolizması bozukluğudur. 
Kanda glukozun yükselmesi, şekerin 
vücudun temel çatısını oluşturan 
proteinlere bağlanmasına neden 
olur ve böylece proteinler normal 
yapılarını ve işlevlerini kaybetmeye 
başlar. Vücudun bütün organlarında 
protein bulunduğundan, kontrolsüz 
diyabet bütün organlarda harabiyet 
yaratabilmektedir. Erken tedavi 
edilmezse ölümle sonuçlanıyor. Biz-
lerin işini kolaylaştırın çocuk-
larınızda ve kendinizde belirtiler 
görürseniz mutlaka bizlere başvu-
run. En sık belirtiler hızlı kilo kaybı, 
aşırı susama ve ağzı kuruluğu, sık 
idrara çıkma, halsizlik ve el ayak-
larda uyuşmadır.”

YAŞAM TARZIMIZ 
DİYABETİ TETİKLİYOR
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türki-
ye'nin Suriye'deki terör operasyonlarını
işaret ederek, "Türkiye'nin, Suriye ile ilgili
kaygılarını anlıyoruz" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türki-
ye'nin, Suriye'deki askeri operasyonla-
rına yönelik açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Suriye konusunda attığı
adımlarını anladıklarını söyleyen Peskov,
"Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlama
konusundaki endişelerine anlayış ve say-
gıyla yaklaşıyoruz. Bunun Türkiye’nin
meşru hakkı olduğunu inanıyoruz. Bu-
nunla beraber tarafların hepsine du-
rumu genel anlamda ciddi ölçüde
istikrarsızlaştırabilecek adımlardan ka-
çınmaları çağrısını yapıyoruz. Zira böyle
adımlar bumerang gibi geri dönebilir ve
güvenlikle ilişkili durumu olduğundan
da güçleştirebilir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın, Suriye'nin kuzeyindeki sorunla-
rın çözümüne dair imzalanan Soçi
mutabakatının uygulanması noktasında
anlaşmazlıkların olduğunu söylemesine
dair de açıklamalarda bulunan Peskov,
"Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki du-
ruma dair Soçi mutabakatı kapsamında
yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere
karşı yaklaşımlarında farklılıklar var. Bu
nüanslar ve görüş ayrılıkları başkanlar
tarafından Recep Tayyip Erdoğan ve Vla-
dimir Putin tarafından defalarca tartı-
şıldı. Türkiye ile ilişkiler dostane ve yapıcı
olduğu için bu farklılıklar açıkça tartışıla-
biliyor" şeklinde konuştu. (İHA)

Peskov: "Türkiye'nin, Suriye
ile ilgili kaygılarını anlıyoruz"

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström,
Türkiye'nin teröre karşı kendisini sa-
vunma hakkı bulunduğunu söyledi.
Fransa'nın başkenti Paris'te Moldova
için uluslararası bağış konferansına ka-
tılan Billström, ülkesinin Expressen
gazetesine açıklamalarda bulundu.
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü
bitirmek için Türkiye'nin başlattığı
"Pençe-Kılıç Hava Harekatı" hakkında
konuşan Billström, "Türkiye terör sal-
dırısına maruz kalan bir ülkedir ve
terör saldırısına maruz kalan devletle-
rin kendini savunma hakkı vardır." ifa-
desini kullandı. Türkiye'nin kendisini
terörden koruyabileceğini aktaran
Billström, sivil kayıplardan kaçınılması
gerektiğini belirtti. (AA)

Çin'in Hınan eyaletinde endüstriyel kim-
yasallar üreten fabrikada çıkan yangında
36 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Anyang
şehrindeki fabrikada gece saatlerinde
çıkan yangının söndürülmesi 3,5 saat
sürdü. Yangında 36 kişinin hayatını kay-
bettiği, 2 kişinin yaralandığı, 2 kişinin ise
kaybolduğu belirtildi. Sebebi henüz belir-
lenemeyen yangınla ilgili soruşturma sü-
rerken bazı şüphelilerin gözaltına alındığı
kaydedildi. Çin'de üretim ve depolama
tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz
iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman
zaman can kayıplarına yol açan yangınlar
çıkıyor. Haziranda Çin Petrokimya Şirketi
Sinopec'in Şanghay'daki fabrikasında
çıkan yangında ise 1 kişi hayatını kaybet-
mişti. Jiangsu eyaletinin Yançıng şeh-
rinde 2019'da kimya fabrikasında
yaşanan patlamada 78 kişi hayatını kay-
betmiş, fabrikanın çevresindeki evler ağır
hasar görmüştü. Tiencin Limanı'ndaki
kimyasalların saklandığı depolarda
2015'te meydana gelen patlamada 173
kişi yaşamını yitirmişti. (AA)

Billström: ‘‘Teröre karşı
Türkiye'nin kendini 
savunma hakkı var’’

Çin'in Hınan eyaletinde
kimya fabrikasında çıkan
yangında 36 kişi öldü

TMV'nin Arnavutluk'taki üniversitesi
eğitime katkı vermeyi sürdürecek

UNYT'nin yeni kampüsünün açılış
töreni için Tiran'da temaslarda bulunan
TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, AA
muhabirine açıklamalarda bulundu. TMV
olarak dünyanın 51 ülkesinde eğitim
öğretim faaliyetleri yaptıklarını anım-
satan Akgün, bünyelerinde 50 bin civa-
rında öğrencinin bulunduğunu söyledi.
Arnavutluk'taki üniversitenin kurumun
tek üniversitesi olduğuna dikkati
çeken Akgün, "Çünkü geri kalan
bütün ülkelerde biz K12 dü-
zeyinde eğitim veriyoruz
ama burada Tiran'da,
Arnavutluk'ta Ti-
ran New York
Üniversite-
si ola-
r a k

bilinen ve geçmiş yıllarda bizim bünye-
mize satın alarak kattığımız üniversitede
oldukça yüksek düzeyde kaliteli eğitim
veriyoruz." diye konuştu. Açılışını yap-
tıkları yeni kampüsün mevcut
kapasitelerini ikiye katla-
dığını kaydeden Akgün,
bunun, özellikle mü-
hendislik bölümle-
rinde öğrenim için
ayrılmış, 600 yeni
öğrencinin eğitim
görebileceği bir
kampüs olduğunu
aktardı. Öğrencilerin
eğitim göreceği yeni bir
alan, imkan ve kapasitenin
yanı sıra yepyeni laboratuvarların
da bulunduğunu vurgulayan Akgün, "Bil-
gisayar mühendisliği için 3 ayrı labora-
tuvarımız var. Mimarlık için çok güzel
yaratıcı bir laboratuvarımız var. Tekno-
lojik anlamda büyük yenilikler içeren
bir binamız." dedi. Bu üniversitede ve
bölümlerinde Arnavutluk'un geleceğini
imar ve inşa edecek genç nüfus yetişmesi
temennisinde bulunan Akgün, şöyle de-

vam etti: "Bu genç nüfus hem kendi
ülkelerinin kalkınmasına ken-

dilerini adarlar ve Ar-
navutluk gibi dost

bir ülkenin geliş-
m e s i n e

katkıda bulunurlar. Aynı zamanda Türkiye
ile Arnavutluk arasında hızla gelişen çok
yönlü ilişkilerimizin derinleşmesine kat-
kıda bulunurlar. Yıllık 1 milyar dolar

ticaret hacmimiz var. Bura-
daki pek çok Türk fir-

masının Arnavut-
luk'ta yatırımları

var. Kaliteli, ni-
telikli, dil bilen
iyi insanlara ih-
tiyaç var. Bu, bi-
zim Türk firma-

ları için de önemli
katkı olacaktır."

Üniversite bünyesin-
de bölgedeki gelişmeleri

yakından izleyecekleri Balkan
Araştırmaları Enstitüsü de kurduklarına
işaret eden Akgün, "Geçmiş aylarda çok
güzel, Balkan bölgesinde Türkoloji çalış-
maları konusunda bir konferans yaptık.
Önümüzdeki günlerde de hem Balkanlar'ın
geleceği hem de Türkiye-Balkan ilişkileri
konusunda farklı akademik çalışmalara
ev sahipliği yapacağız. Böylece Türkiye
ile bölge arasındaki ilişkilerin geleceği
açısından bilgi temelli yeni bir dönemin
başlamasına hizmet edeceğimizi düşü-
nüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Akgün, böyle bir binanın kazandırılma-
sında kendilerine destek olan Türkiye’deki
bütün otoritelere, Türkiye'nin Tiran Bü-
yükelçiliğine ve Arnavutluk'ta başta Eğitim

ve Spor Bakanlığı ile Tiran Belediyesi
olmak üzere yerel otoritelere

teşekkürlerini ifade etti.

"ARNAVUTLUK YÜKSEK 
ÖĞRETİMİNE ÖNEMLİ 
KATKILARDA BULUNMAYA 
DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"
UNYT Rektörü Prof. Dr. Erkan Er-

demir de 2002'de kurulan üniversitenin
bu yıl 20. yılını kutladığını söyledi. Bu
süre boyunca UNYT'nin Arnavutluk'taki
en önde gelen eğitim kurumlarından
biri olduğuna dikkati çeken Erdemir,
"Özellikle, tamamen İngilizce eğitim
yapması ve Amerikan ve İngiliz üniver-
sitelerinin çift diploma vermesi nedeniyle
ülkede en tanınan özel üniversitelerden
birisi durumunda." diye konuştu. Üni-
versitenin 2018'den beri TMV çatısı al-
tında faaliyet gösterdiğini anımsatan
Erdemir, üniversitenin şimdiye kadarki
birikimi ve Türkiye'nin yüksek öğrenim
alanındaki birikimiyle harmanlayarak
üniversiteyi çok daha iyi noktalara ge-
tirmek için ellerinden geleni yaptıklarını
belirtti. Üniversite bünyesindeki 3 fa-
külteye ilaveten bir Balkan Araştırmaları
Enstitüsü kurduklarını hatırlatan Er-
demir, "Bu enstitü aracılığıyla Arnavutluk
ve Türkiye'nin ortak kültürel birikimini,
mirasını, geçmişini anlamaya, araştır-
maya yönelik projeler yürütmeye baş-
ladık." dedi. Ekonomi ve İşletme Fakül-
tesi, Sosyal Bilimler Fakültesi ve Mü-
hendislik Fakültesi olmak üzere üni-
versitenin 3 fakültesi bulunduğunu ak-
taran Erdemir, şu değerlendirmelerde
bulundu: "Mühendislik-mimarlık fakül-
temizi bu binaya taşımış olduk. Bu bina
gerçekten de fakültenin derslerine, iç-
eriğine çok uygun. Yüksek teknolojik
imkanlarla donatılmış yepyeni bir bina.
Dolayısıyla bu bina aracılığıyla Arna-

vutluk yüksek öğretimine önemli
katkılarda bulunmaya devam etmek

istiyoruz." (AA)

Arnavutluk'un başkenti
Tiran'da faaliyet
gösteren Türkiye Maarif
Vakfına (TMV) bağlı
New York Tirana
Üniversitesi (UNYT)
yeni kampüsüyle
ülkedeki yüksek
öğretime katkı vermeye
devam edecek.

Putin: "Dengesizlikte maceraperest
Batı'nın sorumluluğu var"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin, Rusya’nın Tümen bölgesin-
deki bir hindi yetiştirme merkezinin
açılış törenine videokonferans yön-
temiyle katıldı. Konuşmasında özel-
likle Batılı ülkelerin tarımsal
üretim alanında Rusya'yı
baskıladığını söyleyen
Putin, "Hem hayvancı-
lıkta hem de kümes
hayvancılığında ken-
di üretim rezervimi-
zi oluşturmamız ge-
rektiğini daha önce
defalarca vurgulamış-
tık. Yaptı-

rım baskısı ve küresel gıda sorunları
bağlamında bugün gelişen durum
herkes tarafından biliniyor. Bu ne-
denle bu görevlerimizi acilen yerine
getirmemiz gerekiyor. Ayrıca yap-
tırımlardan önce bile bazı devlet-
lerin ve şirketlerin tekelleşmek için
pazarı agresif bir şekilde kullandı-
ğını biliyoruz. Toprak ve diğer kay-
naklarımız göz önüne alındığında,
sektörün daha fazla gelişme po-
tansiyeli çok büyük. Bu potansiyelin
hayata geçirilmesi için tohum ve
ürün cinsi fonu gibi hassas alanda
konumumuzu güçlendirmek, somut

ilerleme ve azami düzeyde ba-
ğımsızlık sağlamak bizim

için kritik öneme sahiptir"
dedi.

Dünya gıda pazarında
bir dengesizlik olduğunu
ve bu dengesizlikten Ba-
tı'nın sorumlu olduğunu
ifade eden Putin, "Biz
ihtiyaçlarımızı karşılıyo-

ruz ve dünyanın önde ge-
len üreticileri arasında yer

alıyoruz. Abartmadan söy-
lüyorum bazı Batılı ül-

kelerin macera-
perest, pro-
fesyonellik-
ten uzak po-
litikalarının
oluşturduğu
dengesizlik-
ler nedeniyle
gıda kıtlığı
yaşayan ül-
kelere yar-
dım ediyo-
ruz ve et-
meye de-
vam edece-
ğiz" dedi.

(İHA)

Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin, Batı'nın
Rusya'ya karşı politikalarını
eleştirerek, "Dünya gıda
pazarındaki dengesizlikte
maceraperest Batı'nın
sorumluluğu var" dedi.

Kosova ve Sırbistan’ın uzlaşamaması
NATO’yu hayal kırıklığına uğrattı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,
Belçika’nın başkenti Brüksel’de Kosova ve
Sırbistan arasındaki Belgrad-Priştine Diyaloğu
Yüksek Düzeyli Toplantısı’nda “plaka krizi”
konusunda uzlaşı çıkmaması sonrası sosyal
medya hesabından açıklama yaptı. Avrupa
Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası
Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda
görüştüğünü aktaran Stoltenberg, “Plaka
anlaşmazlığını çözmenin mümkün olmaması
bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi sorumluluk
ve pragmatik çözümler zamanı. Gerginliğin
yükselmesinden kaçınılmalıdır” ifadelerini
kullandı. Stoltenberg ayrıca, NATO Kosova
Barış Gücü'nün (KFOR) tetikte olduğunu
vurguladı. Borrell, Sırbistan Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin
Kurti ile yaptığı ayrı ayrı görüşmelerin ar-
dından Kosova ve Sırbistan arasındaki Belg-
rad-Priştine Diyaloğu Yüksek Düzeyli Top-
lantısı’na başkanlık etmişti. Sırbistan Cum-
hurbaşkanı Vucic toplantı sonrası Sırp basınına

yaptığı açıklamada, "Anlayamayacağım ne-
denlerden dolayı bir anlaşmaya varamadık.
Sırp tarafı tamamen yapıcıydı ve değiştirilmiş
metinleri on kez kabul ettik, ancak Arnavut
tarafı hiçbir şeyi kabul etmek istemedi. Her
zaman bir şeyler eklediler. Bu yüzden tüm
söyleyebileceğim, düşüncelerimi toplamak
istiyorum ve vatandaşlara başvuracağım"
demişti.

Kosova Başbakanı Kurti, Sırp makamla-
rının Kosova'daki Sırplara verdiği araç pla-
kalarının RKS (Kosova Cumhuriyeti) plaka-
larına dönüştürülmesi ile ilgili kararın belli
değişiklikler yapılarak yürürlükte kalacağını
duyurmuştu. Plakaların kademeli olarak de-
ğiştirileceğini bildiren Kurti, tartışmalı plaka
sahiplerinin 21 Kasım'a kadar yalnızca uya-
rılacağını, 21 Kasım’dan 21 Ocak 2023’e
kadar 150 euro para cezasına çarptırılacağını,
21 Ocak-21 Nisan 2023 tarihleri arasında
test plakalarının verileceğini, plakaları de-
ğişmeyen araçların trafiğe çıkışının 21 Nisan
2023’den itibaren tamamen yasaklanacağını
açıklamıştı. Kosova hükümeti, uygulamayı
1 Eylül'e ve ardından 1 Kasım'a kadar uzat-
mıştı.

Artan gerginliğin ardından Kosova’nın
kuzeyindeki Sırpların siyasi temsilcileri, Ko-
sova hükümeti anlaşmalara uyana ve Sırp
Belediyeler Birliği kurulana kadar meclis,
hükümet, Kosova’nın kuzeyindeki belediyeler,
yargı organları, polis ve idari birimlerini
boykot etme kararı almıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens
Stoltenberg, Kosova ve
Sırbistan'ın görüşmede plaka
krizi konusunda bir anlaşmaya
varamaması üzerine, “Plaka
anlaşmazlığını çözmenin
mümkün olmaması bizi hayal
kırıklığına uğrattı” dedi.
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Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin düşme hattında olmalarına karşın
Yeşil Beyazlı takımın düşme endişesi yaşamayacağını açıkladı. Öte yandan
tecrübeli Teknik Adam, "Ben Bursalıyım ve Bursasporluyum. Sağlığımız
elverdiği sürece bugün teknik direktör olarak, yarın kapıcı olarak, öbür gün
idareci olarak bir şekilde destek verme amacıyla biz buradayız.’’ dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü
İsmail Ertekin Yeşil Beyazlı ku-
lübün içinde bulunduğu durumla
ilgili kendisine yöneltilen soruları
yanıtladı. Bir basın kuruluşuna
açıklamada bulunan Ertekin, son
yıllarda yaşanan sürece değindi.
Mevcut yönetimin doğru işler yap-
tığını dile getiren deneyimli teknik
adam, "Şampiyon olmuş bir kulü-
bün küme düşmesi camiada mo-
ralleri bozdu. Futbol şehrini futbol

küstürmek gibi bir durum ortaya
çıktı. Ama bu sezon şehir de başladı,
'Biz ne yapıyoruz, Nereye gidiyoruz'
diye. Eski futbolcular ayağa kalktı,
'Doğru dürüst yöneticiler gelsin'
diye. Onlar ayağa kalkınca şehir de

ayağa kalktı. Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş'ın des-

tekleriyle iyi bir yönetim
oluştu. Yönetimin maddi ve
manevi desteklerini kulüp-
te hissediyoruz. Futbolda

bazen dibe vu-

ruşlar ivmelendirmeyi başlatır. Biz
de bunu başaracağımızı düşünüyo-
rum. Çok büyük bir borç var. Bir iki
kişinin altından kalkabileceği bir
borç değil. Bursa olarak bunun al-
tından kalkabiliriz. Biz eğer kulü-
bümüzü ayakta tutabilirsek takımımı
hayli hayli ayakta tutarız." ifadelerini
kullandı.

‘‘YÖNETİMİMİZ 
ÇALIŞIYOR VE POZİTİF 
YÖNDE İLERLİYOR’’
Takımın bu durumunu adaptas-

yona bağlayan Ertekin, "Ligden düş-
me endişemiz yok. Adaptasyon so-
runu yaşıyoruz. Önümüzdeki gün-
lerde daha iyi puanlar alarak yuka-
rılara gideceğiz." diye konuştu. Trans-
fer tahtasının açılması için gerekti
miktarı açıklayan Ertekin, "Önceli-
ğimiz kasım sonuna kadar 3 puanı-
mızın silinmemesi adına kulüp li-
sansını almamız. Yönetimimiz çalı-
şıyor ve pozitif yönde ilerliyor.  Tahta
için 210 milyon lira gerekiyor. Bursa

eğer 'Biz varız' derse açabiliriz. Ama
biz açamayacakmış gibi hareket et-
mek zorundayız. Ben de takımımı
bu doğrultuda hazırlıyorum." şek-
linde görüş belirtti. Hakem hatala-
rından yakınan İsmail Ertekin, "Her
hata bizim aleyhimize olmaz ki. Di-
yarbakır'da oynuyoruz, rezaletin son
perdesi. Hakemlerin art niyetli ol-
duğunu düşünmüyorum. Ama kalite
olarak biraz daha zayıflar. Şampiyon
bir takımın maçına hayatında bir
tane maç yönetmiş hakemi vermeyin.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun bize
daha tecrübeli hakemler göndermesi
lazım. Bursaspor bu ligin Bayern
Münih'i. Futbolcu kalitesi öyle ol-
mayabilir. Biz bu markayı canlan-
dırmaya çalışıyoruz." dedi.  

ALİNUR AKTAŞ'A 
TEŞEKKÜR EDİYORUM
Altyapıda ve Özlüce'de perso-

nelimizin, futbolcularımızın teknik
heyetimizin, antrenörlerimizin bir
lira alacağı yok. Maaşlar, primler

günü gününe ödeniyor. Mutlu in-
sanlar olarak çalışıyoruz. Belediye
başkanımız Alinur Aktaş'a, teşek-
kür ediyorum. Hem altyapımıza
hem üst yapımıza destek vererek
maddi ve manevi şekilde ayakta
tutmaya çalışıyor. Bursaspor'un
aylık 4-5 milyon lira arasında gideri
var. İki yıl önce elektrikler, sular
kesik, şofbenlerde yıkanan insan-
ların olduğu, garip garip işlerin
olduğu bir kulüp halindeydik. Ama
şu anda Bursaspor Kulübü normal
standartlarına döndü. Ben Bursa-
lıyım ve Bursasporluyum. Sağlığı-
mız elverdiği sürece bugün teknik
direktör olarak, yarın kapıcı olarak,
öbür gün idareci olarak bir şekilde
destek verme amacıyla biz bura-
dayız. Yardımcı olmak için bura-
dayım. Şan şöhret para için değil,
kulübümü doğur yerlere getirmek
için çabamı sarf ediyorum."

PORSS Kadir Umut PEHLİVAN

Suudi Arabistan, kupanın şampiyon-
luk adaylarından Arjantin'i mağlup ederek
Katar 2022'nin ilk sürprizine imza attı.
Dünya Kupası'nın final maçının da oy-
nanacağı Lusail'deki karşılaşmaya Ar-
jantin hızlı başladı. Tangocular 2. daki-
kada Messi ile yakaladığı fırsatı kulla-
namadı. Karşılaşmanın 8. dakikasında
Arjantin'in kullandığı serbest vuruşta,
Parades ceza sahasında rakibiyle girdiği
mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem
Vincic, VAR'dan gelen uyarı sonrasında
kenara gelerek pozisyonu izledi ve penaltı
kararı verdi. 10. dakikada penaltı atışını
kullanan Messi, topu ve kaleciyi ayrı kö-

şelere gönderdi: 1-0.
MESSİ'DEN TARİHİ GOL
Dünya Kupası'nda Arjantin'in ilk go-

lünü atan Messi, 4 farklı Dünya Kupa-
sı'nda gol atan 5. oyuncu olarak da tarihe
geçti. Arjantinli yıldız, Pele, Uwe See-
ler, Miroslav Klose ve Cris-
tiano Ronaldo'dan sonra
bunu başaran ilk isim
oldu. Messi, bunu ba-
şaran ilk Arjantinli ola-
rak da kayıtlara geçti.
Beşinci kez Dünya Kupa-
sı'nda boy gösteren Arjan-
tinli yıldız, 2006, 2014 ve
2018'den sonra 2022 Dünya Kupası'nda
da gol atmayı başardı. Lionel Messi ayrıca
Dünya Kupaları'ndaki 7. golünü attı.
Suudi Arabistan ise ilk yarıda ofsayt tak-
tiğini başarıyla uyguladı. Arjantin'in, ilk
45 dakikada Messi ve Lautaro Martinez
(2) ile attığı 3 gol ofsayt gerekçesiyle

iptal edildi. Tangocular ilk yarıda tam
7 kez ofsayta düştü. 

BAMBAŞKA BİR İKİNCİ YARI 
İkinci yarı ise Suudi Arabistan için

adeta rüya gibi başladı. Suudi Arabistan
48. dakikada Al-Shehri ve 53. dakikada

Al-Dawsari ile bulduğu gollerle
2-1 öne geçti. Arjantin Teknik

Direktörü Scaloni takımını
ayağa kaldırmak için 59.
dakikada 3 değişiklik birden
yaptı. Lisandro Martinez,

Fernandez ve Alvarez oyuna
dahil oldu. Savunmada çok etkili

olan Suudi Arabistan, kalan daki-
kalarda da rakibine fazla net fırsat vermedi.
Arjantin'in yakaladığı az sayıdaki pozis-
yonda ise kaleci Al-Owais başarılı kurta-
rışlarıyla kalesini gole kapattı. Suudi Ara-
bistan maçı 2-1 kazanarak sahadan tarihi
bir galibiyetle ayrıldı. Mücadeleyi 88 bin
12 kişinin izlediği duyuruldu. (AA)

Katar'da düzenlenen 2022
FIFA Dünya Kupası'nda
Suudi Arabistan, 
C Grubu'ndaki ilk maçında
Arjantin'i 2-1 mağlup etti.

Yıldırım Belediyesporlu sporcular
madalyaya doymadı

Yıldırım Belediyesi ve Gençlik Spor İl Mü-
dürlüğü, 10 Kasım Atatürk’ü anma günü dola-
yısıyla Atatürk’ü Anma Kupası Minikler Müsabık
ve Teşvik Kupası düzenledi. Turnuvaya Yıldırım
Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gençlik ve Spor
İlçe Müdürü Mehmet Demirci, Taekwondo Fe-
derasyonu yetkilileri ve sporcular katıldı. Naim
Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde 10-12 yaş
grubunun katıldığı etkinliğe 28 takımdan 376
sporcu katıldı. Kı-
ran kırana geçen
müsabakalar so-
nucunda, Yıldı-
rım Belediyespor ta-
ekwondo takımı,
4 altın, 6 gümüş,
2 bronz madalya
alarak turnuvaya
damga vurdu.  Yıl-
dırım Belediye Baş-

kanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’ın tarih, sanat ve
kültür kenti olduğu kadar, aynı zamanda bir
spor kenti olduğunu belirtti. Yıldırım’ın spor
kenti kimliğini güçlendirmek ve 7’den 70’e
herkesi sporla buluşturmak için önemli yatırımlara
imza attıklarını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz,
“Hayata geçirdiğimiz spor yatırım ve çalışma-
larının meyvesini topluyoruz. Geride bıraktığımız
3,5 yılda ise 140 bin 306 hemşehrimize spor
ve eğitim hizmeti sağladık. Sporcularımız ka-
tıldıkları hem ulusal hem de uluslararası mü-
sabakalarda önemli başarılara imza atarak göğ-
sümüzü kabartıyor. Hamdolsun bugün itibariyle,
Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor
Kulübümüzün lisanslı sporcu sa-
yısı 3 bin 750. İnşallah spora ve
sporcuya verdiğimiz desteği art-

tırarak sürdüreceğiz.
” dedi. (BÜLTEN)

Yıldırım Belediyesporlu sporcular
Atatürk’ü Anma Kupası Minikler
Müsabık ve Teşvik Müsabakası’nda
12 madalya kazandı.



ÖLÜME BİLE
ÖNDE GİDEN 

Ertuğrul Dursun Önkuzu, 1948 yılında To-
kat'ın Zile ilçesinde doğdu. Ülkücü Hareketin
ilk şehitleri arasında gösterilen Özkuzu, Ankara
Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'nda
eğitim görürken karşıt görüşlü öğrenciler tara-
fından  23 Kasım 1970 tarihinde  ciğerlerine
pompa ile hava basılarak vahşi bir biçimde öl-
dürüldü. Cenazesi doğduğu yer olan Zile'de def-
nedildi. Ülkücü bir genç olan Önkuzu adına pek
çok şiir ve türkü yazıldı.  Yazar Emine Işınsu,
"Sancı"  isimli romanı ile Dursun Önkuzu'nun
hayatını anlattı. Sanatçı  Mustafa Yıldızdoğan
ise şair Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun "Ön-
kuzu" adındaki şiirini besteleyip şarkı yaptı. 12
Eylül Askeri Darbesi'ni anlatan Lütfü Şehsuva-
roğlu'nun kafes isimli kitabından derlenen Ka-
fes filminde Dursun Önkuzu'nun canlandırıldığı
sahneler de mevcuttur.

CİĞERLERİNE HAVA BASILDI
Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen

Okulunda eğitim alırken işgal altındaki bir
okulda komünistler tarafından yakalanarak 3
gün devam eden ve bisiklet pompası ile ciğerlerine
hava basılan Dursun Önkuzu, ağır işkencelere
uğramasının ardından sonra, 23 Kasım 1970
günü, okulun üçüncü katından aşağıya atılıp
şehit edildi. "Kuzu İmamlar" ailesinden gelmiş
olan Ertuğrul Dursun Önkuzu mütavezi bir ai-
leden gelmektedir. Babası "Hacı Abdullah Efendi"
sobacılıkla uğraşan biriydi. Annesi "Yeter Önkuzu"
ise okur yazarlığı olmamasına rağmen ileri gö-
rüşlü, kendisini dini ve milli konularda yetiştirmiş
bir hanımefendiydi. 

Genç Ülkücü Önkuzu'nun adına birçok şiir
ve türkü yazıldı. Yazar Emine Işınsu, "Sancı"
adlı romanında Dursun Önkuzu'nun hayatını
anlattı. Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan ve Büyük
Şair Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun "Ön-
kuzu" isimli şiirini besteledi. Önkuzu'nun hak-

kında ağıtlar ve şarkılar yapıldı.Destanlar ya-
zıldı.12 Eylül Askeri Darbesi'ni anlatan Lütfü
Şehsuvaroğlu'nun "kafes" adlı kitabından der-
lenen Kafes filminde Dursun Önkuzu canlan-
dırıldı.

DEDESİ "KADİR EFENDİ" 
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA 
KATILMIŞTIR
Şehit Ertuğrul Dursun Önkuzu 1948 yılında

Tokat ilinin Zile kazasında doğdu. Ailesinin en
büyük ve tek erkek evladı olan Önkuzu, "Kuzu
İmamlar" ailesinden gelmektedir. Babası "Hacı

Abdullah Efendi" sobacılıkla uğraşan el iman
sahibi bir insandır. Annesi "Yeter Önkuzu" okur
yazarlığı olmamasına rağmen ileri görüşlü, ken-
disini dini ve milli konularda yetiştirmiş bir ha-
nımefendidir. Dedesi "Kadir Efendi" birinci
dünya savaşına katılmıştır. Babası Kadir Efendidir.
Annesi Yeter Hanım İlk öğrenimini Zile'de Sa-
karya İlkokul'unda, orta öğrenimini ise Zile Or-
taokulu'nda tamamlamıştır. Zile Sanat Enstitüsü
Tesviye Bölümü'nü bitirmiş ve aynı zamanda
Kuran Kursu'na devam etmiş, Zile müftüsü
hoca "Arif Efendi"den milli terbiye almıştır.

ÖNKUZU
Kalleşçe Şehit edilen Ülkücü Hareketin

ilk şehitleri arasında yer alan Ertuğrul
Dursun Önkuzu Şehit edilişinin 

52. yılında rahmet ve minnet ile anılıyor. 

Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı Gülahmet Türk, HDP ile kol
kola ittifak kuran Kemal Kılıçdaroğlu’nun, senelerdir
Şehit Dursun Önkuzu’nun katillerinden biri olarak gün-
deme geldiğini belirterek şunları şöyledi: ‘‘Vatan, millet,
mukeddesat uğruna mücadele eden Anadolu’nun bağrı
yanık çocuklarından sadece biri olan Ertuğrul Dursun
Önkuzu Ağabeyimiz, 52 yıl önce bugün 23 Kasım 1970
tarihinde sözde demokrasi ve özgürlük naraları atan,
Türkiye Cumhuriyetine başkaldıran “De-
vrime giden yol kanlıdır” diyerek bugün
sevgi pıtırcığı gibi anlatılan beyinleri iğfal
ve ifsad edilen Komünistler tarafından 3
gün rehin alınarak aç susuz bırakılıp
daha sonrasında insanlık dışı ağır
işkencelere tabi tutulup canavarca
hislerle ciğerlerine bisiklet pompası ile
hava basılarak ciğerleri patlatıldıktan sonra
öğrencisi olduğu Ankara Erkek Teknik
Öğretmen Okulu’nun 4. Katından
atılarak vahşice şehit edildi.
Her fırsatta İnsan Haklarını
ve Demokrasiyi savunan,
terörist cenazelerine
katılanları Ulu Önder
Atatürk’ün kurmuş
olduğu Cumhuriyet
Halk Partisine üst
düzey yönetici yapan,

terörün siyasi ayağı HDP ile kol kola ittifak kuran Kemal
Kılıçdaroğlu,  senelerdir Dursun Önkuzu Ağabeyin katil-
lerinden biri olarak gündeme geldi ve defalarca haber
yapıldı, kaç tane köşe yazarı bu iddiayı da köşesinde de-
falarca yazdı lakin Kemal Kılıçdaroğlu bu konu
hakkında hiç yorum yapmadı. Zamanın tanıkları da bu
haberleri okulu işgal eden grubun içinde Kemal Kılıç-
daroğlu'nun da olduğunu söylerek doğrularlar, Kemal
Kılıçdaroğlu ne kadar sus pus kalsa da “Katıldığım
eylemlerde polis kovalardı biz kaçardık, ama hiç
gözaltına alınmadım...” diyerek Ertuğrul Dursun
Önkuzu Ağabeyin katillerinden biri olduğunu öne

sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun her sıkıştığında
dilinden düşürmediği tabir olan “insan hakları”
ülkücülere gelince riayet etmez çünkü Ertuğrul Dur-

sun Önkuzu Ağabey 3 gün esir alınarak özgürlüğü
kısıtlandı, Ülkücü olduğu için siyasal görüşüne isti-

naden işkencelere maruz kaldı ve 5 gün sonra
memleketinde toprağa verilirken bile

naaşı hala kanıyordu. Ertuğrul Dur-
sun Önkuzu Ağabeyin bizlere

emanet ettiği hatıranın yılmaz
savunucuları olmaktan Şeref
duyuyoruz. Vefatının 52. yıl
dönümünde Şehidimiz Er-
tuğrul Dursun Önkuzu’ya
Cenab-ı Allah’tan rahmet
diliyorum.’’Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı 

Gülahmet Türk

Kadir Umut
PEHLİVAN

Kapadokya'nın yer altı şehirleri yurt içi ve dışından turist çekiyor

Peribacaları ve doğal kaya oluşumla-
rıyla kaplı geniş coğrafyada arazi araçları
ve atlı tura katılan, yaya olarak gezinti
yapan turistler, sıcak hava balonuyla
kuşbakışı izleyebildikleri Kapadokya'da
yerin metrelerce altında da dolaşarak
eski medeniyetleri keşfediyor. Bölgeye
özgü yumuşak tüf kayaların milattan
önce 3000-3500 yıllarında insanlarca
oyulmasıyla yapılan yer altı şehirlerinin,
Hititlerin ardından Roma ve Bizans dö-
nemlerinde de genişletilerek bugünkü
durumlarına geldiği biliniyor. Bir toplu-
luğun geçici olarak yaşayabilmesi için
gerekli barınma şartlarına uygun inşa
edilen yer altı yerleşimlerinde, dar kori-
dorlarla birbirlerine bağlanan oda, depo,

su mahzenleri, ki-
lise ve diğer yaşam-
sal birimler bulunu-
yor.

YILBAŞINDAN BERİ 
1 MİLYONDAN 
FAZLA TURİST 
YER ALTINDA AĞIRLANDI
Bölgede bulunan çok sayıda yer altı

şehrinden 6'sında ışıklandırma yapılan
alanlar ziyarete açık tutuluyor. Konuklar,

yer yüzeyinin yaklaşık
100 metre altına iniyor.

Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı verilerine göre, yılın

ocak-ekim döneminde, böl-
gedeki yer altı şehirlerinden Kay-

maklı'yı 459 bin 456, Derinkuyu'yu 298
bin 117, Özkonak'ı 194 bin 41, Mazı'yı
9 bin 172, Tatlarin'i ise 4 bin 846 turist
gezdi. Nevşehir Belediyesi verilerine göre
de kent merkezinde 2020 yılında turizme
açılan Kayaşehir'i, aynı dönemde 87 bin

322 kişi ziyaret etti. Böylece yerli ve ya-
bancı ziyaretçi sayısı 1 milyon 52 bin
954'e yükseldi. Bölgedeki yer altı şehir-
lerini geçen yılın aynı döneminde 528
bin 98 kişi gezmişti.

"YER ALTI ŞEHİRLERİNİN 
ŞİMDİLİK YÜZDE 10'U 
GEZİLEBİLİYOR"
Nevşehir Turist Rehberleri Odası

Başkanı Özay Onur, AA muhabirine,
Kapadokya'nın her köşesinde turizm

açısından ayrı zenginliğin bulunduğunu,
yer altı şehirlerinin bölgedeki cazibe
merkezlerinden olduğunu söyledi. Dün-
yanın farklı yerlerinde yer üstü ve yer
altı zenginlikleri bulunduğu ancak Ka-
padokya'da tüm değerlerin bir arada ol-
duğunu vurgulayan Onur, şöyle konuştu:
"Kapadokya'da, yerin altını gezersiniz,
yüzeyi gezersiniz ve gökyüzüne çıkarsınız.
Dünyada üçünün bir arada olduğu tek
yer Kapadokya'dır. Yer altı şehirlerinin
Hititler döneminden beri kullanıldığını
görüyoruz. Bölgede kaç yer altı şehri
bulunduğunu bilmiyoruz. Çünkü henüz
hepsini keşfedemedik. 20'si bulundu
ama 6 yer altı şehri gezilebiliyor. İçerideki
sıcaklık yılın her dönemi 16-18 derece
arasında. Geçmişte saklanma alanı olarak
kullanılmış. Yer altı şehirlerinde bir ya-
şanmışlık var. Bunların yoğun olduğu
dünyada başka bir yer yok. En az iki zi-
yaretçiden birinin mutlaka yer altı şe-
hirlerini gezdiğini biliyoruz. Yer altı şe-
hirlerinin şimdilik yüzde 10'u gezilebiliyor.
Çünkü zamanla erozyona uğramış, geçiş
kapıları kapalı olduğu için belirli noktalar
gezilebiliyor." (AA)

Doğal, tarihi ve kültürel
değerleriyle dünya çapında
tanınan Kapadokya'yı ziyaret
eden turistler, bölgede
binlerce yıllık geçmişi olan yer
altı şehirlerini gezerek yaşam
izlerine tanıklık ediyor.
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