
Güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik 
hain saldırılar gerçekleştiren terör örgütü 
YPG/PKK, Gaziantep’in Karkamış ilçesi ile 
Kilis’teki saldırılarında yine sivilleri hedef 
aldı. Saldırılarda biri öğretmen, biri çocuk 
olmak üzere 3 sivil hayatını kaybetti, 10 
kişi yaralandı.  n 7. sayfada

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin okul öncesi eği-
timde bir marka haline gelen Ana Kucaklarının 
ilkleri arasında yer alarak ilçedeki miniklere 
hizmet veren Orhangazi Ana Kucağı, yeni 
yerine taşındı. Yeni binanın açılışında konuşan 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Ak-
taş, sağlıklı bir geleceğin ancak ülkenin geleceği 
olan çocuklara yatırım yapılmasıyla mümkün 
olacağını söyledi. n 4. sayfada

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan merkez 
ve kırsaldaki devam eden altyapı ile üst yapı 
çalışmalarını yerinde incelemeye devam ediyor. 
Özkan, merkezde altyapısı tamamlanan cadde 
ve sokaklarda başlayan asfalt ve parke taşı ça-
lışmalarının yanı sıra kırsal mahallelerde de 
devam eden parke taşı ve yol çalışmalarını ye-
rinde denetliyor.   n 4. sayfada

Özkan’dan çalışmalara 
yerinde inceleme

Dönmez, Türkiye’nin doğal gaz 
merkezi olmak için tüm enstrü-
manlara sahip olduğunu belirterek 
“Yeni hatların ve kaynakların en 
ekonomik rotasının Türkiye olması 
sahip olduğumuz altyapının daha 

da gelişmeye müsait potansiyeli 
olduğunu gösteriyor” dedi. 

n 5. sayfada
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Orhangazi Ana Kucağı 
yeni binasında! 

Alpaslan 
YILDIZ

4’TE

Medine müdafaası 
kahramanı
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2 çocuk babası 
vurularak 
öldürüldü:

Gemlik’te 
cinayet!

n 3. sayfada

Gemlik’te evninin önünde siyahlı saldırıya 
uğrayan iki çocuk babası Emhar Atmaca yaşamını 
yitirdi. Gemlik’in Balıkpazarı Mahallesinde mey-
dana gelen olayda iki çocuk babası olan (37) 
Emrah Atmaca, sabaha karşı iş yerindeki vardi-
yasından eve döndüğünde, komşusu olduğu öne 
sürülen H.Ü. (33) tarafından göğsünden silahla 
vurularak yaralandı. 

Yıldırım’dan  
örnek dönüşüm 
hızla yükseliyor!

Oktay Yılmaz yönetiminde imar ve 
kentsel dönüşüm alanında adeta şaha 
kalkan Yıldırım, ardı ardına kentsel dö-
nüşüm projelerini devreye alırken, baş-
latılan projeler de hızla yükseliyor. Birkaç 
gün önce Çınaraltı Kentsel Dönüşüm 
Projesi’nin temelinin atıldığı ilçede, Mev-
lana Kentsel Dönüşüm Projesi’nin de 
yüzde 42’lik bölümü tamamlandı.

n 8. sayfada

“Terör örgütleri ve 
destekçilerinden 
hesap soracağız” 

Altun: 

n Haberi 6’da

“Pençe-Kılıç, sadece 
hava harekatıyla  
sınırlı kalmayacak” 

Erdoğan:

n Haberi 6’da

Bursa’da ulaşımdan altyapıya, çevreden 
tarihi kültürel mirasa kadar her alanda 
önemli yatırımları bir bir hizmete açan 
Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de yaşam 
kalitesini yükseltecek projeleri hayata ge-
çiriyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan 
biri olan Orhangazi Kültür ve Gençlik 
Merkezi, düzenlenen törenle hizmete 
alındı. İlçenin kültür sanat hayatına renk 
katacak olan merkez, toplam 13 bin 950 
metrekare inşaat alanına sahip. Projede, 
9 adet dükkan, fuaye ve sergi alanları, çok 
amaçlı salonlar, nikah salonu, kütüphane, 
sinema salonları, kafeterya ve 190 araçlık 
otopark da yer alıyor. Tüm ilçeye hitap 
edecek olan Orhangazi Kültür ve Gençlik 
Merkezi’nin açılış törenine Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 
yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa 
Milletvekili Zafer Işık, Orhangazi Belediye 
Başkanı Davut Aydın, Büyükşehir Belediyesi 
eski başkanı Recep Altepe, Orhangazi Kay-

makamı Süleyman Özçakıcı, AK Parti İl 
Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı 
Cihangir Kalkancı, ilçe belediye başkanları, 
muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. 

“GENÇLERİN ÖNÜNÜ 
AÇMAMIZ LAZIM” 
Orhangazi Belediyesi Halk Dansları 

Topluluğu gösterisiyle başlayan törende 
konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, Türkiye’nin en müs-
tesna şehirlerinden biri olan Bursa’da ge-
ceyi gündüze katarak çalıştıklarını söyledi. 
Büyükşehir olarak kırsal mahallelerden, 
arıtma tesislerine, spor sahalarından kül-
tür merkezlerine kadar her alanda ol-
duklarını kaydeden Başkan Aktaş, “Önceki 
dönem ilçe ve büyükşehir belediye baş-
kanlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar 
2016’da başlatmıştı şimdi birlikte açılışını 
yapıyoruz. İçeriye girince gerçekten çok 
farklı bir alan göreceksiniz. Gençlerimiz 
ister lise sınavlarına, ister üniversite sı-
navlarına, ister KPSS’ye hazırlansın. 

Gelsin bilgisayarda, internette araştırma 
yapsın. Çok nezih çok kaliteli bir ortam 
görecekler, çok özel bir yer hazırladık. 
Fiyat farklarını koyduğumuzda bugünkü 
rakamlarla tam 100 milyon TL harcadık. 
Helali hoş olsun. Milletin parasını millete 
harcıyoruz. İçeriye girdiğinizde ne demek 
istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. 
Bu arada dünyada 56 Müslüman ülke 
petrolün yüzde 65’ini çıkarmasına rağmen, 
ekonominin sadece yüzde 8’ini yönetiyor. 
Bir tane bile petrol kuyusu olmayan Al-
manya ve Japonya’nın ekonomisi bu 56 
Müslüman ülkeden daha büyük. Özetle 
bizim gençlerimizin gerçekten icat yapması 
lazım. Bizim yerli otomobil yapmamız 
lazım. Yüksek teknoloji üretmemiz lazım. 
Gençlerimizin önünü açmamız lazım. 
İşte açacağımız bu tesis de sadece ve 
sadece gençlerin önünü açmak içindir. 
Ümit ediyorum ki inşallah Orhangazi 
özelinde üniversite sınav başarılarına, 
LGS ve bireysel başarılara da ciddi katkı 
verecek merkez olacak. Tesisimiz hayırlı 
uğurlu olsun” diye konuştu. 

“HİZMET SİYASETİ” 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 

Bursa Milletvekili Efkan Ala da güzel 
tesisi Bursa’ya kazandıran Büyükşehir 
Belediyesi’ne ve Başkan Alinur Aktaş’a 
teşekkür etti. Türkiye’de artık dolu dolu 
işler yapıldığını ve milletin hizmetine su-
nulduğunu ifade eden Ala, “Bu tesisi genç-
lerimize hediye eden başkanlarımızı yü-
rekten kutluyorum. Bizler hizmet siyaseti 

üretmeye çalışıyoruz. Gecemizi gündüzü-
müze katıyoruz. Orhangazi’ye kazandırılan 
Gençlik ve Kültür Merkezi milletimize 
ve gençlerimize hayırlı olsun. Dolu dolu 
kullansınlar” dedi. 

“TARİHİN EN BÜYÜK YATIRIMI” 

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir 
Aydın da ilçe tarihinin en büyük yatırımını 
hizmete almanın mutluluğunu yaşadık-
larını söyledi. Bu yatırımın öznesinde 
gençlik ve kültür olduğunun altını çizen 
Aydın, Orhangazi için çok değerli olan 
bu yatırımı ilçeye kazandıran Büyükşehir 
Belediyesi’ne, Başkan Alinur Aktaş’a ve 
emeği geçenlere teşekkür etti. Gençliğin 
bu ülkenin gözbebeği olduğunu ifade 
eden Aydın, “Kültürümüz, yalnız geçmi-
şimizle değil aynı zamanda geleceğimizle 
de ilintilidir. Göz bebeklerimizle gelece-
ğimizi buluşturan bu kıymetli eser Or-
hangazi’ye çok şey katacaktır. Gençlerimiz, 
büyük şehirlerde bulabildiği imkanları 
artık Orhangazi’de de bulabilecek. İlçemiz 
gelişmeye çok müsait bir yerleşim bölge-
sidir. Önümüzdeki süreçte yeni projele-
rimizi de hayata geçireceğiz. Orhangazi 
Kitap Günleri’nin üçüncüsünü de Orhan-
gazi Kültür ve Gençlik Merkezi’nde açmış 
olduk. Kıymetli eserin ilçemize kazandı-
rılmasında emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından 
kurdele keserek Orhangazi Kültür ve 
Gençlik Merkezi’ni hizmete açan Başkan 
Aktaş ve protokol üyeleri daha sonra 
merkezi gezdi. (Bülten)

Orhangazili gençler 
kültür merkezine 
kavuştu

Orhangazili gençler 
kültür merkezine 
kavuştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhangazi’ye 
kazandırılan ve güncel rakamlarla yaklaşık  
100 milyon TL’ye mal olan Orhangazi Kültür ve 
Gençlik Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Dönmez: “Türkiye doğal gaz 
merkezi olmak için tüm  

enstrümanlara sahip” 

Terör örgütü YPG/PKK 
sivilleri hedef alıyor

Tarih  
Efkan Ala’yı 
yazar!
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Hava sıcaklarının mevsim nor-
mallerinin üzerinde seyretmesi üzerine 
Kasım ayının ortasında şortlarını 
giyen yüzücüler, İznik Gölü’nde yüzdü. 
Yüzücüler, gölün çekilmesinden dolayı 
duyduğu endişeyi de dile getirdi. 

Türkiye’de mevsim normallerinin 
üzerinde seyreden hava sıcaklığı se-
bebiyle, vatandaşlar Kasım ayının 
ortasında gölde yüzmenin keyfine 
vardı. Hava sıcaklığı 23 dereceyi gös-
terdiği Bursa’nın İznik ilçesinde, su 
sıcaklığı ise yaklaşık 15 derece olarak 
ölçüldü. Yaz aylarında bir çok yüzücü 
tarafından tercih edilen İznik Gölü, 
Kasım ayının ortasında da vazgeçil-
mez oldu. Hava soğuk olmasına al-
dırmayan yüzücüler, giydikleri şort-
larla uzun süre serin sularda kulaç 
attı. Kıyıdan da bir hayli uzaklaşan 
yüzücüler, dron ile havadan da takip 
edildi. Türkiye’nin en büyük 5. gölü 
olan İznik Gölü’nde son yıllarda başta 
kuraklık olmak üzere çeşitli sebeplerle 
yaşanan suyun çekilmesi, yüzücüleri 
de derinden üzdü. Daha önce sular 
altında kalan Hristiyanlar için kutsal 
sayılan bazilika, gün yüzüne çıktı. 
Yüzmek için sürekli İznik Gölü’nü 
tercih ettiğini ifade eden 64 yaşındaki 
Siyami Hiç, “Son 15 yıldır burada 
yüzüyorum. Son 5 yıldır, yılbaşına 
kadar her gün yüzmeye çalıştım. 
Fakat suda çok çekilme var. Özellikle 
son 1 yılda mesafe olarak 5 metre 
suyun çekildiğini görebiliyoruz. De-
rinlik olarak ise yarım metre çekildi” 
diye konuştu. Turizm ile ilgilenen 
Ali Karaman ise, “Göle baktığımız 
zaman vahim bir durum var. İlk kez 
bu kadar suların çekildiğini görüyo-
rum. Tarımsal sulamadan sanayi ku-
ruluşların suyu çekmesine kadar 
gölde mutlak suretle bir kaçağın ol-
duğunu düşünüyoruz. Hiç bu kadar 
eksildiğini görmemiştim. Biz baza-
likanın üzerinden geçiyorduk. Su altı 
müzesi olmasını beklerken su üstü 
müzesi oldu” dedi. (İHA)

İnegöl Belediyesinin vazgeçilmez 
kültür sanat etkinlikleri arasında yer 
alan çocuk tiyatro gösterileri sezonu 
açtı. Yeni sezonun ilk gösterimi 19 
Kasım Cumartesi günü gerçekleşti-
rildi. Her hafta Cumartesi günü 
14.00’te farklı bir çocuk tiyatro oyu-
nunun İnegöllü minik sanatseverlerle 
buluşacağı gösterilerin ilkinde, İnegöl 
Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sah-
nelediği “Uçan Şemsiye” oyunu sah-
nelendi. 

ÇEVRE VE TEMİZLİK BİLİNCİ  
TİYATRO İLE ANLATILDI 
İnegöl’de kültür sanatın merkezi 

haline gelen Beşinci Mevsim Kültür 
Sanat Merkezinde (BMKSM) sahne-
lenen oyuna çocukların ilgisi yoğun 
oldu. Ümit Denizer’in yazdığı, Volkan 
Derman’ın yönettiği oyunda, çevre 
ve temizlik konusu işlendi. İnegöl 
Belediyesinin de üzerinde ısrarla dur-
duğu temizlik konusunda minik ti-
yatroseverlere mesajlar verildi. Oyun-
da; çocuk irisi, kaba, huysuz ve se-

vimsiz Devol; sürekli çevreyi kirlet-
mekte, çöplerini her seferinde ço-
cukların oyun alanına dökmektedir. 
Çocuklar bundan çok rahatsızdırlar 

fakat Devol’den çekindikleri için 
ona bir şey diyememektedirler. 

Müzik, dans ve 
kuklaların kulla-

nıldığı oyun-
da, çocuklara 

çevreyi ko-
ruma ve 

birlikte 
d a v -

r a n -
m a 

bilinci aşılanması amaçlandı. 
ÇOCUKLAR TİYATROYLA  
HAYAL DÜNYASINDA GÜZEL  
BİR YOLCULUĞA ÇIKIYOR 
BMKSM Çok Amaçlı Salonu’nda 

saat 14.00’te gerçekleştirilen gösteri, 
6-12 yaş arası çocuklar için sahne-
lendi. Eğlenceli ve eğitici oyun ile 
çocukların hayal dünyasına farklı 
bir pencereden bakılırken, aynı za-
manda çevre ve temizlik konusunda 
minik izleyiciler bilgilenmiş oldu. 
İnegöllü minikler, farkındalık ortaya 
koyan böylesi güzel bir etkinliğin 
içerisinde olmaktan dolayı çok mutlu 
olduklarını ifade ederken, veliler de 
çocukları için gerçekleştirilen bu tür 
organizasyonlar adına İnegöl Bele-

diyesine teşekkür etti. Her cu-
martesi yapılacak çocuk tiyatro 

gösterileri doğrultusunda 
26 Kasım Cumartesi günü 
“Evvel Zaman Kumpanyası” 
isimli oyun sahnelenecek. 
(İHA)

Türkiye’nin dört bir yanındaki baroların 
tiyatro grupları 23 - 27 Kasım tarihleri ara-
sında Gemlik’te sergileyecekleri oyunlarla 
seyirciyle bir araya gelecek. Özgür Aksoy 
Tiyatro Günleri programının açılışı Bursa 
Barosu Tiyatro Advocato tarafından yapı-
lacak. 23 Kasım Çarşamba saat 20.00’de 
Haldun Taner’in yazdığı ‘Gözlerimi kaparım, 
vazifemi yaparım’ adlı oyunla perdelerini 
açacak tiyatro günlerinde; İstanbul Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi Tiyatro Grubu 
ve İstanbul Barosu Tiyatro grubunun Vasıf 
Öngören’in yazdığı ‘Oyun nasıl oynanmalı’ 
eseri 24 Kasım Saat 20.00’de, Eskişehir Suı 
Generıs Tiyatro Topluluğu Slavomir Mro-
zek’in yazdığı ‘Kargalar’ 25 Kasım saat 
20.00’de, Ankara Barosu Oyun Atölyesi ta-
rafından Dario Fo’nun yazdığı ‘Japon Kuklası’ 
26 Kasım Cumartesi saat 20.00’de seyircinin 
beğenisine sunulacak. Festivalde kapanış 
ise Antalya Barosu Yırtık Cüppe Tiyatro 

Topluluğu tarafından 27 Kasım saat 20.00’de 
sahneye koyulacak ‘Tersine Dünya’ oyunu 
ile olacak. Gemlik Sosyal Yaşam Merkezi 
Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde seyirciyle 
buluşacak oyunları çok sayıda tiyatro severin 
takip etmesi bekleniyor. 

ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI 
Beş ayrı günde toplam yedi oyunun ser-

gileneceği Özgür Aksoy Tiyatro Günleri’nde 
çocuklar da unutulmadı. Çeksanat tiyatro 
tarafından Ani Haddeler Pekman tarafından 
yazılan ‘Benim Masalım’ 25 Kasım Cuma 
günü saat 14.00’de Cemil Meriç Kültür Mer-
kezi’nde, Shakespeare’den uyarlanan ‘Fırtına’ 
adlı çocuk oyunu ise 27 Kasım Pazar günü 
saat 12.00’de Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde 
sergilenecek. (İHA)

Altındağ Belediyesi tarafından dü-
zenlenen kültür gezileri çer-
çevesinde, Altındağlı 
gençler için Bursa ge-
zisi düzenlendi. 

Etkinlik dahilin-
de daha önce Anka-
ra’nın ilçelerini ve 
komşu illeri keşfe çı-
kan Altındağlı gençler, 

şimdi de Bursa gezisi ile şehrin sim-
gesel mekanlarını ziyaret etti. 

Altındağlı gençler için 
kültürel ve turistik ge-

zilerin devam ede-
ceğini söyleyen Al-
tındağ Belediye Baş-
kanı Asım Balcı, 

“Gençlerimiz geçen 
haftalarda Kapadokya, 

Konya ve Kastamonu bölgelerinde 
geziye çıkarak, unutmayacakları anlar 
yaşadı. Şimdi yeni şehirler keşfetme 
zamanı. Bu hafta da gezi rotamıza 
Bursa eklendi. Gençler, Bursa’nın 
tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Hem 
maneviyat dolu anlar yaşadılar hem 
de eğlendiler. İlerleyen günlerde genç-
lerimiz için başka şehirleri de rotamıza 
eklemeyi planlıyoruz” dedi. (İHA)

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay 
Yılmaz, halter tarihinin en genç dünya 
şampiyonu olan Naim Süleymanoğ-
lu’nun vefatının 5’inci yıl dönümünde 
ismini olimpiyat şampiyonundan alan 
Naim Süleymanoğlu Spor Komplek-
si’nde halterci sporcularla bir araya 
geldi. Genç sporcularla sohbet ettikten 
sonra minder başına geçen Başkan 
Oktay Yılmaz, düzenlenen etkinlikte 
halter kaldırdı. Renkli görüntülere sah-
ne olan organizasyon katılımcılardan 
tam not aldı. 

SPORA VE SPORCUYA DESTEK 
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay 

Yılmaz, spor tarihine adını altın harflerle 
yazdıran merhum Naim Süleymanoğ-
lu’nun adını Bursa’nın en büyük spor 
kompleksi olan Naim Süleymanoğlu 
Spor Komplek-
si’nde yaşat-
tıklarını ifa-
de etti.  Be-
lediye Baş-
kanı Oktay 
Yılmaz, “Yıl-

dırım Belediyesi olarak, Naim Süley-
manoğlu’nu nam-ı diğer Cep Herkülü’nü 
anmak için temsili halter kaldırma et-
kinliği düzenledik. Türk milleti olarak 
Naim gibi bir şampiyona sahip olmayı 
hep gururla taşıdık. Büyük şampiyo-
numuza vefa borcumuz olarak tesisi-
mizde ‘Yeni Naim’ler yetiştirmeye de-
vam edeceğiz. Bulgaristan’da zulme 
maruz kalıp soydaşlarımızın sesi olan 

ve yarım asırlık ömrüne nice 
başarılar sığdıran Naim Süley-
manoğlu’nu rahmetle anıyo-
rum. Yıldırım Belediyesi ola-

rak ülkemizi en güzel şekilde 
temsil edecek sporcuları 
desteklemeyi sürdürece-
ğiz” dedi.  

(Bülten)

Tarih öncesine 
pedalladılar

Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer 
Kent Konseyi Bisiklet Grubu iş birli-
ğiyle düzenlediği bisiklet turuna ka-
tılanlar, tarih öncesine pedalladı. Ni-
lüfer Kent Konseyi önünden başlayan 
tur, 8 bin 500 yıllık değerlerin yer 
aldığı Aktopraklık Höyük Arkeopark 
ve Açık Hava Müzesi’nde sona erdi. 

Nilüfer Belediyesi, düzenlediği 
doğa yürüyüşü ve bisiklet turu et-
kinlikleriyle Nilüferlilere, doğayla iç 
içe spor yapma fırsatı sunuyor. Mysia 
Yolları’nın farklı rotalarında gerçek-
leştirilen ve büyük ilgi gören doğa 
yürüyüşlerinin yanı sıra bisiklet turları 
da düzenleniyor. Nilüfer Belediyesi 
ve Nilüfer Kent Konseyi Bisiklet Gru-
bu iş birliğiyle gerçekleştirilen “Tarih 
Öncesine Pedallıyoruz” bisiklet turu 
da, doğaseverleri ve bisiklet tutkun-
larını buluşturdu. Tura katılanlar, 
tarih, kültür ve spor dolu bir pazar 
günü geçirdi. Her yaştan 98 bisiklet 
tutkununun katıldığı tur, Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı’nda yer alan Nilüfer 
Kent Konseyi önünden başladı. Ar-
dından İzmir Yolu güzergahında pe-
dallayan katılımcılar, Başköy Mahal-
lesi’ndeki Nilüfer Belediyesi Ertan 
Ayçetin Bisikletevi’nde mola vererek 
kahvaltı yaptı. 30 kilometre uzunlu-
ğunda orta zorluktaki parkurda bi-
siklet tutkunları, molanın ardından 
tarih öncesine pedalladı. Keyifli geçen 
bisiklet turu, Mysia Yolları üzerindeki 
önemli kültür noktalarından biri 
olan ve 8 bin 500 yıl öncesinin insan 
yaşamlarından kesitler sunan Akçalar 
Mahallesi’ndeki Aktopraklık Höyük 
Açık Hava Müzesi ve Arkeopark’ta 
son buldu. Katılımcılar, turun so-
nunda bu önemli kültür mekânını 
rehber eşliğinde gezerek, o dönemin 
yaşam biçimini öğrendiler. (İHA)

Kasımda sıcağı 
bulunca gölde 
yüzdüler

İnegöl’de perde 
çocuklar için açıldı

İnegöl 
Belediyesinin 

vazgeçilmezleri 
arasında yer alan 

çocuk tiyatro 
gösterileri başladı. 

Cumartesi günü 
yapılan ilk 

gösterimde, İnegöl 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu “Uçan 
Şemsiye” oyunu  

ile İnegöllü  
miniklerle 

buluştu.

Gemlik’te tiyatro zamanı
Gemlik Belediyesi ve Bursa 
Barosu tarafından düzenlenen 
Avukat Özgür Aksoy Tiyatro 
Günleri binlerce tiyatro severi 
Gemlik’te buluşturacak.

Türk spor tarihinin en başarılı 
sporcularından olan ve 46 
Dünya rekoru kıran milli 
halterci Naim Süleymanoğlu 
vefatının 5’inci yılında 
Yıldırım’da özel bir 
organizasyon ile anıldı.

Cep Herkülü vefat yıldönümünde 

Yıldırım’da anıldı

Altındağlı gençler Bursa’yı gezdi



Yıldırım’daki olay,  Hacivat 
Mahallesinde bulunan bir 
ekmek fırınında meydana 
geldi. Edinilen bilgiye 
göre, fırıncının imalatha-
nede olduğu fark eden 
hırsız, açık bulunan kapı-
dan önce içeri kolaçan etti. 
Daha sonra diğer kapıdan içire 

giren kişi, kasanın kenarında duran sadaka 
kutusunu alarak hızla gözden kayboldu. 
İmalathaneden çıkan fırın sahibi sadaka 
kutusunu yerinde göremeyince güvenlik 
kameralarını inceledi. Sadaka kutusunun 
çalındığını gören Aydın Balkaya, ‘’Olay 
akşam 20.30 sıralarında meydana geldi. 
Biz arkada çalışırken imalathanede önce 
kapıdan içeri bakmış daha sonra gidip 

tekrar geri gelmiş. Kasanın yanında 
duran içerisinde 300 lira bulunan 

sadaka kutusunu çalarak kaç-
mış. Yazık günah sadaka 
kutusuna kadar düştüyse 
demek işi zor. Allaha ha-
vale ediyorum’’ dedi. 
Olayla ilgili şikayette bu-

lunacağını belirten Balka-
ya, zanlının biran önce ya-

kalanmasını istedi. (İHA) 

Çekirge Devlet Hastanesi’nde hi-
pertansiyona bağlı beyin kanaması 
nedeniyle 4 gündür tedavi gören 53 
yaşındaki kadın hasta A.Ş.B. tüm mü-
dahalelere rağmen beyin ölümü ger-

çekleşti. Hastane yetkilileri, merhu-
mun ailesini organ bağışında bulun-
mak üzere bilgilendirirken, aile tara-
fından merhumun organları başka 
kişilere nakledilmek üzere bağışlandı. 
Hastanın karaciğeri Bursa’daki özel 
bir hastaneye, böbrekleri Uludağ Üni-
versitesi Tıp Fakültesi ve korneaları 
ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde nakil bekleyen hastalara 
umut olmak üzere gönderildi. (İHA)
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Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

22/10

17/15

17/11

19/16
18/14

15/12

20/10

18/14

16/7
14/9

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:22
07:50
12:55
15:27
17:50
19:12

BURSA
SALI

22/10

PERŞEMBE

17/10

ÇARŞAMBA

23/10

17/10 İMSAK İYE

Gemlik’in Balıkpazarı Mahallesinde 
meydana gelen olayda iki çocuk babası 
olan (37) Emrah Atmaca, sabaha karşı iş 
yerindeki vardiyasından eve döndüğünde, 
komşusu olduğu öne sürülen H.Ü. (33) ta-
rafından göğsünden silahla vurularak ya-
ralandı. Silah seslerini duyanlar emniyet 
müdürlüğü ekipleri ve 112 ekiplerini arar-
ken, yaralı Emrah Atmaca, Gemlik Devlet 

Hastanesine sevk edildi. Hayati bölgele-
rinden yaralanan Atmaca, yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlı 
H.Ü.’de, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

Emrah Atmaca’nın cenazesi adli ku-
rumuna sevk edilirken, zanlının ilçe 
emniyet müdürlüğündeki sorgusu-
nun devam ettiği öğrenildi. (İHA)

2 çocuk babası vurularak öldürüldü:

Gemlik’te cinayet!
Gemlik’te evninin 

önünde siyahlı saldırıya 
uğrayan iki çocuk 

babası Emhar Atmaca 
yaşamını yitirdi. 

Ylıdırım’daki olay saat 
02.00 sıralarında Hacı-
seyfettin Mahallesi’nde 
faaliyet gösteren bir 
markette meydana geldi. 
İddiaya göre, market iş-
leten Semih C., dükkanını 
kapatmak için hazırlık yaparken 
aralarında husumet bulunan B.E. ile 
karşılaştı. Çıkan sözlü tartışma sonucu 
çevredekilerin araya girmesiyle uzak-

laştırılan B.E. bir süre sonra arkada-
şıyla tekrar geldi. Semih C. ile sözlü 
tartışma yaşayan B.E., arkadaşıyla 
birlikte dükkan sahibini önce darp 
etti ardından iki bıçak darbesiyle göğ-
sünden bıçakladı. Yaralı adamı gören 
çevredekiler durumu hemen 112 Acil 
Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üze-

rine olay yerine gelen polis ve gece 
bekçileri ilk müdahalede bu-

lundukları Semih C.’yi 
sağlık ekiplerine teslim 
ettiler. Sağlık ekiple-
rince olay yerinde mü-
dahalesi yapılan Se-
mih C. Yüksek İhtisas 

Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Öte yandan, Semih C.’nin du-
rumunun iyi olduğu öğrenilirken, 
polis olayla ilgili olay yerinden kaçan 
2 şüpheli için tahkikat başlattı. (İHA)

İşyerini bastılar, darp 
edip bıçakladılar

Bursa’da market işleten kişi, 
husumetli olduğu 2 şüpheli 
tarafından iş yerinde önce darp 
edildi ardından göğsünden 
bıçakladı. Hastanede tedavi 
altına alınan şahsın durumunun 
iyi olduğu öğrenilirken, polis 
olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa’da beyin kanaması 
sonucu hayatını kaybeden  
53 yaşındaki kadının organları 
5 hastaya umut oldu.

Organları 5 kişiye umut oldu

Sadaka  
kutusunu  
çalan hırsız  
kameraya  
yakalandı

Bursa’da ekmek fırınındaki 
sadaka kutusunu gözüne kestiren 
hırsızın içinde 300 lira olan 
kutuyu çalma anı güvenlik 
kameralarına yansıdı. Fırın sahibi, 
“Yazık günah, sadaka kutusuna 
kadar düştüyse demek işi zor. 
Allaha havale ediyorum” dedi.

İnegöl’de, otomobil ile çarpışan elek-
trikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı. 

İnegöl’deki kaza, Akhisar Mahallesi 
Karalar Yolu Caddesi üzerinde meydana 
geldi. Karalar Caddesi’nden yokuş aşağı 
inmekte olan sürücü Sevtim G. (47) yö-
netimindeki elektrikli bisiklet, karşı yönden 
gelip sokağa manevra yapan sürücü Ahmet 

K. (50) idaresindeki 11 AAC 407 plakalı 
otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 
devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. 
Ağır yaralanan sürücü, olay yerine sevk 
edilen ambulansla İnegöl Devlet Hasta-
nesine kaldırıldı. Yaralının sağlık duru-
munun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Otomobil ile çarpışan bisikletin 
sürücüsü ağır yaralandı

Otomobil alev 
alev yandı

Bursa’da seyir halindeki bir 
otomobil alev alev yanarken 
alevler ağaca ve otluk alana 
sıçradı. 

Osmangazi’deki yangın, Ulu 
Mahallesi Ankara Yolu Cadde-
si’nde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, seyir halindeki bir 
otomobil henüz bilinmeyen bir 
sebepten dolayı bir anda alev 
aldı. Alevler kısa sürede oto-
mobili sararken alevler ağaca 
ve otluk alana sıçradı. Diğer 
sürücüler ise alevleri teğet ge-
çerken ihbar üzerine olay yerine 
itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 
Olay yerine gelen itfaiye ekip-
leri otomobili, ağacı ve otluk 
alanı söndürdü. Yangının çıkış 
sebebi araştırılıyor. (İHA)

Kaynar su dolu 
tencereye düştü

İnegöl’de, kaynar su dolu 
tencereye düşen çocuk yara-
landı. İnegöl’deki olay, Cerrah 
Mahallesi’ndeki bir evde mey-
dana geldi. Asrin G. (4) oyun 
oynarken dengesini kaybederek 
kaynar su dolu tencerenin içine 
düştü. Vücudunda yanıklar olu-
şan çocuk, olay yerine sevk edi-
len ambulansla İnegöl Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. İlk te-
davisi yapılan çocuk, Bursa Şe-
hir Hastanesi yanık ünitesine 
sevk edildi. Olayla ilgili soruş-
turma başlatıldı. (İHA)
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Siyasi ikbal ve ben merkezli si-

yasetten çok uzak, millete devlete 
hizmet etme çabasından taviz ver-
meyen AK Parti Dışilişkilerden So-
rumlu Genel Başkan Yardımcısı ve 
Bursa Milletvekili Efkan Ala, dira-
yetli duruşunu ve devlet adamı ya-
pısını her yerde gösteriyor. Devlet, 
Efkan Ala gibi ömrünü milletine 
devletine vakfeden, millete hiz-
met etmek için nefes tüketen 
adamların sırtında yükseliyor.  

Efkan Ala Bey’i algı siyasetinin 
içinde, hizmeti olmayan siyasetin 
kenarında köşesinde, devletten 
yana olmayan adımların hiçbir ye-
rinde görmedik görmüyoruz. İna-

nılmaz bir yoğunlukla kendisi ülke 
içinde ve ülke dışında adeta mekik 
dokuyor.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın tüm yurtdışı temasla-
rında yanından ayırmadığı Ala, 
uluslararası alanda Türk toplumu 
için ve Trük devleti için çok ciddi 
çalışmalar yapıyor.  

Bursa’da çok görünmediği için 
eleştirilse de, Efkan Ala Bey 

Bursa’ya çok şey katıyor. Bir kere 
Bursa’yı talan etmek isteyenlerin 
önünü kesiyor. Bursa için bir şey 
yapılıyorsa iki saatliğine bile olsa 
atlayıp gelip orada oluyor. Hiz-
metlere destek verirken. Anka-
ra’da Bursa’nın haklarını sonuna 
kadar savunuyor.  

Daha dün Orhangazi’de Genç-
lik ve Kültür Merkezi’nin hizmete 
alınması ile ilgili törenlere katıldı. 
Efkan Ala Bey’in temel özellikle-
rinden birisi reklama, kendini 
öne çıkarmaya, bunlardan bir si-
yasi beklenti içinde olmaya yönel-
miyor.  

Devlet adamı sorumluluğu ile 
polemiklere girmiyor, algı operas-
yonları içinde olmuyor. Bursa’ya 
gelip her kesimle buluşuyor, onları 
dinliyor, kendisi anlatıyor. Temas 
kurduğu her kesimde ona olan ilgi 
ziyadesiyle artıyor.  

Evet Efkan Ala Bey, kimseye 

merdiven olmuyor, kimsenin iha-
lesiyle, kimsenin rant işi ile ilgi-
lenmiyor. Devletin doğru ve 
adaletli çalışması için mücadele 
veriyor.  

Ayırmıyor, bölgecilik adamcılık 
bilmem necilik yapmıyor. Yıllarca 
üst düzey bürokratlık ve bakanlık 
yapmış olmamın ve bu görevleri 
sindirmiş olmanın vakurluğu ile 
kişisel hikayesine değil bütün ola-
rak Türk devletinin hikayesine ne 
katabilirimin mücadelesini veri-
yor.  

Mesela birkaç gün önce düzen-
lenen uluslararası Asya Siyasi Par-
tiler Konferansı (ICAPP) yoğun bir 
katılımla gerçekleşti. Bu ilişkilerin 
kurulup buraya getirilmesinde 
büyük emeği var Ala’nın.  

Türkiye güç merkezi olurken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yük 
değil yoldaş olan ve omuz veren 
isimlerden biri olmasına rağmen 

ne hamasi nutuk attığını ne de ki-
şisel dava seçtiğini görmezsiniz.  

Efkan Ala, siyasi kişiliğinin 
önünde devlet adamı kimliği olan 
ve bunun hakkını veren bir isim 
olarak devletine hizmet etmeyi 
sürdürüyor.  

Efkan Ala gibi isimlerin ve kişi-
liklerin çoğalması, kişisel ikbal pe-
şinde koşan isimlerin de 
azalmasıyla Türk siyaseti ve Türk 
devleti çok daha iyi yerlere gelir.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ar-
dından en fazla enerji harcayan 
isimlerden biri olan Efkan Ala, sa-
dece bir milletvekili ya da parti 
yöneticisi olarak değerlendirile-
meyeceği gibi, Ala’nın hizmetle-
rini de göz ardı etmek mümkün 
değil.  

O nedenle tarih Efkan Ala’yı 
mutlak suretle yazar. Devlet 
Adamı diye kayda alır. Keşke daha 
çok Efkan Ala olsa.  

Tarih  
Efkan Ala’yı 
yazar!

Alpaslan 

YILDIZ
alpaslanyldz@gmail.com

Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle dar 
gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi 
eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi ama-
cıyla 2019 yılında 6 merkezle başlattığı Ana 
Kucakları, bugün adeta dev bir eğitim kuru-
muna dönüştü. Halen 180’i aşkın öğretmen 
ve yaklaşık 2 bin öğrenci eğitimlerin devam 
ettiği 21 Ana Kucağına sürekli yenilerini ek-
leyen Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan 
mevcut merkezleri de ihtiyaçlar doğrultusunda 
yeniliyor. Ana Kucaklarının açılan ilk mer-
kezlerinden olan 3 sınıflı Orhangazi Ana 
Kucağı da 8 sınıflı yeni binasına taşındı. 
Talepler doğrultusunda daha ferah bir mekana 
taşınan Ana Kucağı, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Orhangazi Belediye 
Başkanı Bekir Aydın, Bursa Milletvekili Zafer 
Işık ve Orhangazi Kaymakamı Süleyman Öz-
çakıcı’nın da katıldığı törenle eğitime açıldı. 

GELECEĞE YATIRIM 

Ana Kucaklarının tüm şehri sarmaya de-
vam ettiğini ve dönem sonuna kadar sayıyı 
50’ye çıkarmayı hedeflediklerini belirten 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Orhangazi’deki 3 sınıflı merkezin ta-

lepleri karşılamakta zorlandığını bu nedenle 
ilçeye 8 sınıflı modern bir Ana Kucağı kazan-
dırdıklarını söyledi. Oyun çağındaki 4-6 yaş 
arasındaki çocuklara vatan, millet ve bayrak 
sevgisini öğretmeye çalıştıklarını ifade eden 
Başkan Aktaş, “Sokaklarımızın daha güzel 
olmasını, şehirlerimizin daha temiz olmasını, 
insanlarımızın daha güler yüzlü olmasını, 
tatlı dilli olmasını, ticaretin daha keyifli ol-
masını, daha dürüst olmasını arzu ediyorsak, 
yapacağımız tek bir şey var: Geleceğimiz olan 
şu yavrularımıza yatırım yapmak. Önemli 
olan bizim bu çocukların yüreklerini, gönül-
lerini ve beyinlerini doyurmaktır. Evet yaptı-
ğımız farklı farklı çalışmalar var. Altyapı ile 
alakalı, üst yapı ile alakalı spor tesisleriyle 
alakalı, restorasyonla alakalı çalışmalarımız 
var. Fakat bizim özellikle geleceğimiz olan 
yavrularımıza yaptığımız bu yatırım bizim 
için çok kıymetli ve değerli. Geleceğin teminatı 
olan çocuklarımıza Büyükşehir Belediyesi 
olarak böyle bir destek vermekten dolayı son 
derece mutluyuz, bahtiyarız” dedi. Orhangazi 
Kaymakamı Süleyman Özçakıcı da hizmet 
etmek adına, hizmet noktasında yapılan her 
işin, atılan her adımın kendilerini mutlu 

ettiğini söyledi. Özçakıcı, “Konu eğer eğitimse, 
eğitim alanında bir iş yapıyorsanız bu mut-
luluğumuz heyecana coşkuya dönüşüyor. 
Çünkü her şeyin temelinin eğitim olduğunu 
biliyoruz. Eğitim konusuna bakışı, ilgisi ve il-
çemize bu alanda destekleri için Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür 
ediyorum” diye konuştu. Bursa Milletvekili 
Zafer Işık da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın himayesinde, AK Parti İl Başkan-
lığının rehberliğinde, Büyükşehir ve ilçe be-
lediye başkanlarıyla Bursa genelinde çalışmaya 
gayret ettiklerini belirterek, yenilenen Ana 
Kucağının Orhangazi’ye hayırlı olmasını diledi. 
Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın da 
hem Ana Kucağı hem de ilçeye kazandırılan 
diğer hizmetler nedeniyle Başkan Aktaş’a te-
şekkür etti. Kurdele keserek, yenilenen binayı 
hizmete açan Başkan Aktaş ve protokol 
üyeleri, daha sonra sınıfları gezip, minik öğ-
rencilerle sohbet etti. (Bülten)

Orhangazi Ana Kucağı 
yeni binasında!

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin okul 
öncesi eğitimde bir 
marka haline gelen 

Ana Kucaklarının 
ilkleri arasında yer 

alarak ilçedeki 
miniklere hizmet 
veren Orhangazi 
Ana Kucağı, yeni 

yerine taşındı. Yeni 
binanın açılışında 

konuşan Bursa 
Büyükşehir Belediye 

Başkanı Alinur 
Aktaş, sağlıklı bir 

geleceğin ancak 
ülkenin geleceği olan 

çocuklara yatırım 
yapılmasıyla 

mümkün olacağını 
söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed 
Asil, proje ekibi Nilay Çakır, Serpil Kara-
kiraz ve Aslıhan Teke İznik Belediye Baş-
kanı Kağan Mehmet Usta’yı makamında 
ziyaret ederek proje hakkında bilgi verip 
projeye olan desteklerinden dolayı teşekkür 
ettiler. İznik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından sunulan ve Doğa Eğitimi ve 
Bilim Okulları Destekleme Programı çer-
çevesinde kabul edilen proje ile Bursa’nın 
17 ilçesinden seçilen 40 öğrenciye İznik 

DSİ Tesislerinde iklim değişikliği ile ilgili 
5 günlük doğa eğitimi verildi. Eğitimler 
Bursa Uludağ Üniversitesi, Boğazıçı Üni-
versitesi, Ege Üniversitesi, Kutup Araş-
tırmaları Merkezi ve İznik’te görev yapan 
öğretmenlere ek olarak, İznik Belediyesi, 
İznik İlçe Tarım Müdürlüğü, İznik İlçe 
Orman Müdürlüğünden mühendisler ta-
rafından verildi. Eğitim sonunda projeye 
katılan öğrencilere sertifikaları takdim 
edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Muham-
met Asil, “Proje yürütme sürecinde İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğünü ve proje ekibini 
destekleyen İznik Belediye Başkanı Kağan 
Mehmet Usta’ya teşekkür ederiz” dedi. 
Projeye katılan öğrenciler, projenin çok 
öğretici ve faydalı olduğunu ve İznik’i çok 
sevdiklerini ifade ettiler. (İHA)

İznikli gençlerin iklim  
projesine Usta’dan destek!
İznik Belediye Başkanı Kağan 
Mehmet Usta, “Kutuplardan 
İznik Gölü’ne İklim Krizi Gerçeği, 
Bilinçli Gençler İş Başında” 
projesine tam destek verdi.

Özkan, merkezde altyapısı tamam-
lanan cadde ve sokaklarda başlayan 
asfalt ve parke taşı çalışmalarının yanı 
sıra kırsal mahallelerde de devam eden 
parke taşı ve yol çalışmalarını yerinde 
denetliyor. Özkan’ın Ovaesemen Ma-
hallesindeki parke taş çalışmalarını 

incelediği ziyarette; Muhtar Levent 
Çınar ile Beylik Muhtarı Ersin Ayyıldız 
ile Ortasarıbey Muhtarı Mustafa Ayda 
kendisine eşlik etti. 

GELEN TALEPLERİ DİNLEDİ 
Özkan, parke taşı çalışmalarını in-

celedikten sonra muhtarlar ve vatan-
daşlarla da çalışmalar hakkında sohbet 
ederken, gelen talepleri de not etti. 
Öte yandan, Beylik Mahallesinde de 
parke taşı çalışmaları devam ederken, 
Ortasarıbey’de ise halı saha çalışma-
sının sürdüğü belirtildi. (Bülten)

Mudanya Üniversitesi ile Has 
Tavuk arasında Mudanya Üni-
versitesinde açılacak Beslenme 
ve Diyetetik, E-Ticaret ve Pazar-
lama ile Dış Ticaret bölümlerinde 
iş birliğini kapsayan protokol im-
zalandı. Türkiye’nin en genç üni-
versitesi olarak eğitime başlayan 
Mudanya Üniversitesi, tam do-
nanımlı öğrenci yetiştirme he-
defiyle Bursa’nın önemli şirketleri 
ile iş birliği protokolleri yapmaya 
devam ediyor. Bu kapsamda son 
protokol Bursa’da sektörünün 
öncü firmalarından Has Tavuk 
ile yapıldı. Mudanya Üniversitesi 
ile Has Tavuk arasında Mudanya 
Üniversitesinde açılacak Beslen-
me ve Diyetetik, E-Ticaret ve Pa-
zarlama ile Dış Ticaret bölümle-
rinde iş birliğini kapsayan pro-
tokol imzalandı. Mudanya Üni-
versitesi Rektör Vekili Prof. Dr. 
Hasan Tosun ile Has Tavuk Genel 
Müdürü Şahin Aydemir’in im-
zaladığı protokol kapsamında, 
Mudanya Üniversitesi öğrencileri 
Has Tavuk’ta staj imkanına sahip 
olacak, aynı zamanda iki kurum 
arasında ortak projeler ve araş-
tırmalar gerçekleştirilecek. Pro-
tokol imza töreninde konuşan 
Mudanya Üniversitesi Rektör Ve-
kili Prof. Dr. Hasan Tosun, dünya 
üniversitesi olma hedefiyle yol 
çıktıklarını ve bu hedef doğrul-
tusunda çalışmalarını sürdür-
düklerini söyledi. Tosun, Mu-
danya Üniversitesi öğrencilerini 
dünya vatandaşı olarak yetiştir-
meyi amaçladıklarını kaydederek, 
“Bu anlamda ü uygulamalı eğitim 
ve üniversite-sanayi iş birliğine 
çok önem veriyoruz. Önemli sa-
nayi kuruluşları ile protokoller 
imzalıyoruz. Has Tavuk ile im-
zaladığımız protokolün de bu an-
lamda hayırlı olmasını diliyorum. 
Protokolümüz güzel iş birliklerine 
olanak sağlayacaktır” dedi. 

AYDEMİR: GIDA AR-GE’Sİ  
OLAN TEK ŞİRKETİZ 
Has Tavuk Genel Müdürü Şa-

hin Aydemir de, Bursa merkezli 
Has Tavuk’un 48 ülkeye ihracat 
yapan, Gürcistan ve Ukrayna’da 
tesisleri bulunan bir şirket oldu-
ğuna vurgu yaparak, “Biz de ku-
rum olarak üniversite-sanayi iş 
birliğine çok önem veriyoruz. 
Gıda Ar-Ge’si olan tek şirketiz. 
Bu merkezimizde çeşitli branş-
lardan 28 mühendis görev yapı-
yor. İmzaladığımız protokol ile 
Mudanya Üniversitesi öğrenci-
lerine kapımız sonuna kadar açık 
olacak. Ben de birlikte önemli 
çalışmaları hayata geçireceğimize 
inanıyorum” diye konuştu. Ko-
nuşmaların ardından protokol, 
Mudanya Üniversitesi Rektör Ve-
kili Prof. Dr. Hasan Tosun ile 
Has Tavuk Genel Müdürü Şahin 
Aydemir tarafından imzalandı. 
(Bülten)

Özkan’dan çalışmalara 
yerinde inceleme
Karacabey Belediye Başkanı Ali 
Özkan merkez ve kırsaldaki 
devam eden altyapı ile üst yapı 
çalışmalarını yerinde 
incelemeye devam ediyor. 

Gençlere  
HasTavuk’tan 
staj imkanı!



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığının himayelerinde An-
talya’da düzenlenen 12. Türkiye Enerji 
Zirvesi’ndeki konuşmasında, dünyanın 
tedarik ve enerji sıkıntısı çektiği bir 
dönemde Türkiye’nin diğer ülkelerden 
pozitif yönde ayrıştığını ifade etti. 
Türkiye’nin altyapısı ve gaz piyasala-
rıyla doğal gaz merkezi olmak için 
tüm enstrümanlara sahip olduğunu 
vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti: 
“TANAP ve TürkAkım gibi dev projeleri 
çok kısa zamanda devreye alabilecek 
teknik yeterliliğe ve işletme kapasite-
sine sahibiz. Karadeniz gazıyla birlikte 

yerli gazımız da bu sürece dahil olunca 
elimiz daha da güçlenecek. Mevcut 
hatlarımızın kapasitesini artırmak ve 
yeni kaynak ülke ve güzergah çeşit-
lendirmesi yapmak için yoğun bir 
enerji diplomasisi yürütüyoruz. Orta 
Doğu, Orta Asya ve Akdeniz’den gele-
cek yeni doğal gaz boru hatları ve ül-
kelerle ortaklaşa hidrokarbon arama 
ve sondaj işbirlikleri için görüşmeler 
yaptık. Yeni hatların ve yeni kaynak-
ların en ekonomik rotasının Türkiye 
olması, sahip olduğumuz altyapının 
daha da gelişmeye müsait bir potan-
siyeli olduğunu gösteriyor.” 

“DERİN DENİZ TABANINDAKİ  
BORU HATTININ SERİM  
İŞLEMİNİ TAMAMLADIK” 
Bakan Dönmez, yerli gaz çalışma-

larıyla ilgili şöyle konuştu: “Karade-
niz’de keşfettiğimiz doğal gazı karaya 
çıkaracağımız ilk nokta olan Filyos’ta 
şu an insanüstü bir gayretle çalışma-
larımızı 7/24 esasına göre sürdürü-
yoruz. Cuma sahadaydım. Çalışmaları 
bizzat yerinde inceledim. Bütün ça-
lışmalarımız planlanan takvime uygun 
bir şekilde ilerliyor. Derin deniz 
tabanındaki 170 kilometrelik 
boru hattının serim 
işlemini tamam-
ladık. Test ve 
devreye alma 
işlemleri de-
vam ediyor. 
Filyos Do-
ğal Gaz İş-

leme Tesisi’ndeki çalışmalarımızı da 
yüzde 80 oranında tamamladık. Deniz 
tabanından gelecek gazı burada işle-
yecek, ayrıştıracak, ulusal doğal gaz 
iletim sistemimize aktaracağız.” 

Enerji teknolojilerinin gelişmesi 
için kamu tarafında yoğun gayret gös-
terildiğini belirten Dönmez, son dö-
nemde hidrojenle ilgili yürütülen AR-
GE faaliyetlerinin artık somut çıktılara 
dönmek üzere 
olduğunu 

dile getirdi. Fatih Dönmez, Türkiye 
Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma 
Kurumu (TENMAK) sorumluluğunda 
hidrojen üretimi, depolaması ve dağı-
tımından oluşacak bir hidrojen değer 
zinciri oluşturulduğunu aktararak, şu 
ifadeleri kullandı: “TENMAK yakın 
zamanda Hidrojen Teknolojileri ve Ya-
kıt Pilleri ile Karbondioksit Tutma ve 
Yönetimi alanlarında iki proje desteği 
çağrısına çıkacak. Hedefimiz net. 
2030’da 2 gigavat olacak elektrolizör 
kapasitemizi 2053 yılında 35 kat ar-
tırarak 70 gigavata çıkaracağız. Öte 
yandan, 2035 yılına kadar hidrojen 
üretim maliyetini de 2,4 dolardan 1,2 
doların altına düşüreceğiz. Böylece 
hem yeşil dönüşümü hızlandıracak, 
hem enerji ithalatımızı azaltacak hem 
de rekabet gücümüzü artıracağız.” 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Ol-
gun Amcaoğlu da Türkiye’nin deste-
ğiyle “Mavi Vatan” projesine sahip çı-
kacaklarını belirterek, “Kendi bölge-
lerimize, Türkiye Cumhuriyeti’nin hak 
ve hukukuna binaen münhasır eko-
nomi haklarına hep birlikte sahip çı-
karak orada yaşanan adaletsizliğe ve 
ülkemizin ihtiyacı olan temiz enerjiye, 
ekonomik enerjiye, sürdürülebilir ener-

jiye ulaşmak için yeniden yapılan-
malara ve bunların ne şekilde 

olabileceği fikrine çok önem 
verdiğimizi bilmenizi isti-

yoruz.” değerlendirme-
sini yaptı.  

(AA)
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Varank: “Teşvik 
belgelerinin 
yüzde 63’ü yeni 
üretim tesisi”  

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Türkiye’nin 
geleceğine güvenen yatırımcı-
ların ülkeye ilgisinin artarak 
devam ettiğini belirterek, eylül 
ayında teşvik belgesi düzenle-
nen yatırımların yüzde 63’ünün 
komple yeni üretim tesisi ol-
duğunu bildirdi. Varank, Twit-
ter hesabından, bakanlık tara-
fından eylül ayında düzenlenen 
yatırım teşvik belgelerine ilişkin 
paylaşımda bulundu. Türki-
ye’nin geleceğine güvenen ya-
tırımcıların ülkeye ilgisinin ar-
tarak devam ettiğine dikkati 
çeken Varank, “Eylül ayında 
düzenlediğimiz bin 300 teşvik 
belgesiyle 29 bin 872 vatan-
daşımıza istihdam sağlayacak 
45 milyar liralık yatırımı des-
tekleyeceğiz. Üstelik bu yatı-
rımların yüzde 63’ü komple 
yeni üretim tesisi.” ifadelerini 
kullandı. 

Varank’ın paylaştığı info-
grafiğe göre, eylülde teşvik bel-
gesi düzenlenen yatırımların 
yüzde 67’si imalat, yüzde 16’sı 
hizmetler, yüzde 13’ü enerji, 
yüzde 2’si tarım ve yüzde 2’si 
madencilik sektöründe yer aldı. 
Tutara göre en fazla yatırımı 
yüzde 42’lik payla 1. Bölge ve 
yüzde 24’lük payla 2. Bölge 
çekti. Yatırım tutarı destek sı-
nıfına göre incelendiğinde ise 
yatırımların yüzde 78’inin böl-
gesel, yüzde 21’inin genel ve 
yüzde 1’inin stratejik yatırım-
lardan oluştuğu görüldü. Yatı-
rım tutarının yatırım cinsine 
göre dağılımına bakıldığında 
da komple yeni yatırımlar yüz-
de 63, tevsi yatırımlar yüzde 
30 ve modernizasyon, enteg-
rasyon ve üretim çeşitlendir-
melerden oluşan diğer yatırım-
lar yüzde 7 pay aldı. (AA)

Nebati’den Darphane 
sertifikasına  
ilişkin paylaşım 

Hazine ve Maliye Bakanı Nu-
reddin Nebati, sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda, 
Darphane ve Damga Matbaası 
Genel Müdürlüğünün, vatan-
daşlara yeni bir tasarruf aracı 
sunduğunu bildirdi. Darphane-
nin, dün itibarıyla Borsa İstan-
bul’da halka arz yolu ile altına 
dayalı sertifika ihraç edeceğini 
aktaran Nebati, “Darphane ser-
tifikasına yatırım yapan tasarruf 
sahipleri altınlarını fiziki olarak 
da teslim alabilecek. Böylece 
vatandaşlarımızın tasarruf se-
çenekleri genişleyeceği gibi Ha-
zinenin altın rezervlerinin üre-
ticilerimizi ve ihracatçılarımızı 
yeni yatırımlar için fonlaması 
da sağlanacak. Bu yeni tasarruf 
aracı ayrıca, ulusal paramız Türk 
lirasının değerinin korunmasına 
da yardımcı olacak.” değerlen-
dirmesinde bulundu. Nebati, 
Borsa İstanbul Pay Piyasası Em-
tia Pazarında bugünden itibaren 
doğrudan işlem görmeye baş-
layacak altına dayalı sertifika-
ların vatandaşlara ve ülke eko-
nomisine hayırlı olmasını da 
diledi. (AA)

Dönmez: “Türkiye doğal gaz merkezi 
olmak için tüm enstrümanlara sahip”  
Dönmez, Türkiye’nin 
doğal gaz merkezi  
olmak için tüm 
enstrümanlara sahip 
olduğunu belirterek 
“Yeni hatların ve 
kaynakların en ekonomik 
rotasının Türkiye olması 
sahip olduğumuz 
altyapının daha da 
gelişmeye müsait 
potansiyeli olduğunu 
gösteriyor” dedi.

Bursa’da kurulu teknik tekstil ve kom-
pozit sektörlerindeki KOBİ’lerin Avrupa 
Yeşil Mutabakatı’na uyumlu yeni ürün 
ve proses geliştirme projelerine BUTEX-
COMP tarafından destek sağlanacak. Bu 
amaç doğrultusunda ‘KOBİ’ler İçin Yeşil 
Ürün Hibe Programı’ hakkındaki çağrı 
dokümanları, www.butexcomp.org por-
talında yayınlandı. Kompozit Malzeme 
ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uy-
gulama Merkezi Teknik Destek Projesi, 
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 
mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen 
ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı 
çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultu-
sunda, teknik tekstil ve kompozit mal-
zeme sektörlerinin değer zincirinde ağ 
oluşumunu desteklemek ve yeni yeşil 
ürünleri tanıtmak amacıyla hayata ge-
çirilen ‘KOBİ’ler için Yeşil Ürün Hibe 
Programı’ için 15 Kasım itibarıyla hibe 
çağrısına çıkıldı. Çağrı hakkında, potan-
siyel başvuru sahipleri, yetkin isimlerin 
sunum yapacağı seminer ile 23 Kasım 
Çarşamba günü Bursa Almira Otel’de 
bilgilendirilecek. 

5 FARKLI YEŞİL ÜRÜN  
PROGRAMI DESTEKLENECEK 
Yeşil Ürün Hibe Programı, Bursa’da 

kurulu teknik tekstil ve kompozit sek-
törlerindeki firmaların yeşil/çevreci/çev-
reye duyarlı/çevresel etkileri azaltan yeni 
ürün geliştirme projelerinin, BUTEX-
COMP merkezi altyapısını kullanarak 

uzman personel ve gelişmiş altyapısı ile 
desteklenerek hayata geçirilmesi ve böl-
geden yeni yeşil ürünlerin çıkması ama-
cıyla tasarlandı. Seçilen KOBİ’lere verilen 
danışmanlık hizmetleri sonucunda mi-
nimum 5 farklı yeni yeşil ürün programı 
desteklenecek. Program ile seçilen KO-
Bİ’ler için azalan girdi maliyetleri, artan 
ticarileştirme hacmi ve ihracat potansiyeli 
artışının sağlanması, teknik tekstil ve 
kompozit değer zincirinde ağ oluşumu-
nun desteklenmesi amaçlanıyor. 

SON TARİH 30 ARALIK 2022 
Çağrı kapanış tarihine kadar www.bu-

texcomp.org adresindeki başvuru formu, 
çevrimiçi doldurularak yapılabiliyor. ‘Baş-
vuranlar için Rehber’ dokümanı da başvuru 
süreci için yol gösterici nitelik taşıyor. Baş-
vurular, 30 Aralık 2022 saat 23.59’a kadar 
alınmaya devam edecek. Başvurular, ko-
nunun uzmanları tarafından Ocak 2023’te 
değerlendirilecek ve destek verilecek projeler 
belirlenecek. Daha sonra Şubat 2023’te 
desteklenecek projelerin duyurusu yapılacak 
ve hibe sözleşmeleri imzalanacak. Mart 
2023-Aralık 2023 döneminde de projeler 
aktif olarak desteklenecek. Firmalar çağrı 
ile ilgili sorularını, firma bilgileri ve ad-
soyadı bilgileri ile info@butexcomp.com 
adresine iletebiliyor. 

REKABETÇİ SEKTÖRLER  
PROGRAMI NEDİR? 
Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti 

arasındaki mali işbirliği çerçevesinde Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı, 
yaklaşık 800 milyon avroluk bir bütçeyle 
projeleri destekleyen bir mali yardım 
programıdır. 2007 yılından bu yana yü-
rütülmekte olan program, Türkiye’nin 
farklı bölgelerindeki sanayici, KOBİ ve 
girişimcilerin rekabet gücünü artırarak 
sosyal ve ekonomik kalkınmayı hedefle-
mektedir. Program ve desteklenen pro-
jeler hakkında detaylı bilgiye rekabetci-
sektorler.sanayi.gov.tr adresinden ula-
şabilir, programla ilgili sorularınızı rsp@sa-
nayi.gov.tr adresine e-posta olarak ile-
tebilirsiniz. (İHA)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 
21 Kasım Dünya Balıkçılar Günü dola-
yısıyla yaptığı yazılı açıklamada, deniz-
lerdeki varlıkları korurken balıkçılık sek-
törünü de desteklediklerini belirtti. Bu 
çerçevede son 20 yılda balıkçılara 10,2 
milyar lira ÖTV indirimli yakıt desteği, 
7,2 milyar lira yetiştiricilik desteği, 82,9 
milyon lira küçük ölçekli balıkçılık desteği 
verdiklerine dikkati çeken Kirişci, bu 
kapsamda bugünkü değerle toplam 18,2 
milyar lira ödeme yapıldığını vurguladı. 
Kirişci, balıkçılık sektörünün ülke ihti-
yacının üzerinde bir avcılık kapasitesine 
sahip olduğunun altını çizerek, “Geçen 
yıl su ürünleri ihracatımız 1,4 milyar 
doların üzerinde gerçekleşti. 2022 yılı 
su ürünleri ihracatımızın 1,5 milyar 
doları aşmasını bekliyoruz. 2023 yılı ih-
racat hedefimiz 2 milyar dolara emin 
adımlarla ilerliyoruz. Sayın Cumhur-
başkanımızın liderliğinde imzaladığımız 
balıkçılık anlaşmaları ile reislerimiz, At-
lantik’ten Hint Okyanusu’na kadar ulus-
lararası sularda avcılık yapmaktadır.” 
ifadelerini kullandı. 

Türk balıkçıların, ülke sularında av-
lanan balık miktarının en az 3 katı olan 
yaklaşık 1 milyon ton balığı, uluslararası 
sularda, okyanuslarda avlandığına işaret 
eden Kirişci, avlanılan balıkların da iş-
birliği yapılan ülkelerde kurulan fabri-
kalarda işlendiğini aktardı. Kirişci, böy-
lece diğer ülke vatandaşlarına istihdam 
imkanı sağlanırken aynı zamanda Tür-
kiye’ye de yüz milyonlarca dolar kazan-
dırıldığını dile getirdi. 

Bakan Kirişci, su ürünleri politika-

larının ana he-
definin de-
nizlerdeki 
ve iç sular-
daki su 
ürünleri 
k a y -
nakla-
rını korumak ve sulardaki varlığın sür-
dürülebilirliğini sağlamak olduğuna de-
ğinerek, şunları kaydetti: “Artık şunu 
çok iyi biliyoruz, doğal kaynaklar sonsuz 
değildir. Pek bilinmiyor ama dünyadaki 
oksijen üretiminin yüzde 50-80’i de-
nizlerdeki planktonlar ve diğer bitkiler 
tarafından üretilmektedir. Dolayısıyla 
sadece balıkları değil, deniz çayırlarını, 
algler ve deniz ekosisteminin tamamını 
korumalıyız. Bu çerçevede kontrol ve 
denetim botlarımızla deniz ve iç sula-
rımızı koruyor, araştırma gemilerimizle 
inceliyoruz. Yeni hizmete aldığımız Su 
Ürünleri Gen Bankası ile genetik ma-
teryalleri muhafaza ediyoruz. Su kay-
naklarımızın korunması için bakanlı-
ğımızca balık üretilmesine de ayrı bir 
önem veriyoruz.” 

Güneydoğu Anadolu’da şabut balığı, 
Akdeniz’de orfoz, lahoz ve mercan, Ege’de 
çipura ve levrek, Karadeniz’de kalkan, 
mersin ve doğal alabalık başta olmak 
üzere 15 ayrı türden balığı su kaynakla-
rına bıraktıklarının altını çizen Kirişci, 
“Bu kadar farklı türle balıklandırma ya-
pan en mahir ülkelerden biriyiz. 2022 
yılı sonunda her bir vatandaşımız için 
birer adet olmak üzere yaklaşık 84 milyon 
yavru balığı su kaynaklarına bırakmış 
olacağız. İnşallah, Cumhuriyetimizin 
100. yılına yani Türkiye Yüzyılı’na yakışır 
şekilde, balıklandırma miktarını 2023’te 
100 milyon adede çıkarmayı hedefliyo-
ruz. Bu vesileyle tüm balıkçılarımızın 
21 Kasım Dünya Balıkçılar Günü’nü kut-
luyorum.” değerlendirmesini yaptı. (AA)

Tarım ve Orman Bakanı 
Vahit Kirişci, su ürünleri 
ihracatının 2022’de 1,5 milyar 
doları aşmasını 
beklediklerini bildirdi.

Su ürünleri ihracatının 
1,5 milyar doları  
aşması bekleniyor 

Türkiye’nin en önemli 
teknolojik dönüşüm 
projelerinden biri olan ve Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 
tarafından yürütülen Kompozit 
Malzeme ve Teknik Tekstil 
Prototip Üretim ve Uygulama 
Merkezi (BUTEXCOMP), yeşil 
dönüşüm alanında örnek bir 
çalışmaya imza attı.

KOBİ’lere yeşil dönüşüm 
için örnek destek  



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Katar’da düzenlenen 2022 
FIFA Dünya Kupası açılış töreninden 
dönüşünde uçakta gazetecilerin so-
rularını yanıtladı, gündeme ilişkin 
açıklamalarda bulundu. Katar Emiri 
Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin 
davetine icabetle gerçekleştirdiği 
Doha ziyaretini tamamladıklarını be-
lirten Erdoğan, kendisine ve heyetine 
gösterdikleri ev sahipliği için Şeyh 
Temim başta olmak üzere Katarlılara 
teşekkür etti. Erdoğan, 2022 FIFA 
Dünya Kupası açılış törenini başarıyla 
düzenleyen Katar’ı tebrik ederek, 
yaklaşık bir ay sürecek turnuvaya 
katılan tüm takımlara başarılar diledi. 
Turnuvanın sportmenlik ruhuna uy-
gun şekilde huzur ve güvenlik içeri-
sinde tamamlanmasını temenni eden 
Erdoğan, 1 milyondan fazla kişinin 
katılmasının beklendiği bu uluslar-
arası spor etkinliğinin, İslam coğ-
rafyasında düzenlenen ilk Dünya Ku-
pası olması hasebiyle ayrı bir önem 
taşıdığına dikkati çekti. 

“Irak ve Suriye’nin kuzeyine yö-
nelik Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın 
kara harekatıyla devam edip etme-
yeceğinin” sorulması, “Rusya’nın 
kontrolü altındaki bölgeleri Türk Si-
lahlı Kuvvetlerine açtığı” iddiasının 
hatırlatılarak, “Eğer bu doğruysa te-
rörle mücadele anlamında Moskova 
ve Ankara’nın ortaklaşa harekatı böl-
geye nasıl bir süreç getirecektir” de-
nilmesi üzerine Erdoğan, şöyle ko-
nuştu: “Şunu rahatlıkla söyleyebili-
rim, her şeyden önce Irak ve Suri-
ye’nin kuzeyindeki bu operasyon 
böyle rastgele, ‘Acaba kim ne der, 
nasıl olur’ diye düşünülerek yapılmış 
bir harekat değil. Daha önce de söy-
lediğimiz gibi, eğer ülkemize, top-
raklarımıza birileri rahatsızlık veri-
yorsa bunlara biz bedelini ödetiriz. 
Nitekim şu anda da birçok saldırı 
planlaması içinde olan veya bu tür 
saldırıları gerçekleştiren, tehdit oluş-
turan terör örgütleri var güneyimizde. 

Bu Irak tarafında da var, Suriye ta-
rafında da var. Her zaman söylediğim 
gibi ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ der-
ken bunu tabii boşu boşuna söyle-
medik. Zira beklenen, tasarlanan, 
planlanan saat geldiği anda da bu 
adımlar atıldı. Nitekim dün gece ya-
pılan operasyon da bunun tam bir 
tecellisiydi. Çünkü bu terör örgütle-
rinin zararsız hale getirilmesi, yok 
edilmesi bizim şu anda güvenlik güç-
lerimizin başlı başına, olmazsa olmaz 
bir görevidir. Bunun sadece bir hava 
harekatıyla sınırlı kalması da söz ko-
nusu değil. Burada ne kadarlık bir 
gücün Kara Kuvvetlerinden buna ka-
tılması gerekir, bunu da zaten ilgili 
birimlerimiz, Savunma Bakanlığımız, 
Genelkurmayımız birlikte kararını 
verirler; istişaremizi yaparız, ondan 
sonra da adımlarımızı buna göre ata-
rız. Zaten burada varlık gösteren ül-
kelerle de biz diplomatik ilişkilerimizi 
yaparak adımlarımızı ona göre attık 
ve atıyoruz.” 

“GÜVENLİK TEŞKİLATIMIZLA  
İFTİHAR EDİYORUM” 
Erdoğan, Beyoğlu’ndaki terör sal-

dırısına ilişkin bir soru üzerine de 
şu değerlendirmelerde bulundu: “Biz 
bu teröristleri yerinde etkisiz hale 
getirmeye yönelik bütün planlama-
larımızı geniş kapsamlı olarak ele 
aldık ve buna göre de bu çalışmala-
rımızı sürdürdük, sürdürüyoruz. 
Hangi aşamaya ne zaman geliriz, ne 
zaman geçeriz; bunlar ayrı konular. 
Ancak muhalefetin İçişleri Bakanlı-

ğımızı yermesi, ‘Sizin bunlardan ha-
beriniz yok muydu’ gibi ifadelerle 
eleştirilmesi tam bir garabet. Yani 
düşünün, öyle bir güvenlik teşkilatı 
ki 12 saat içerisinde işin failini ve 
bunların bağlantılı olduğu bütün ki-
şileri, iltisaklı olduğu 50’ye yakın 
kişiyi evlerinde, bulundukları yer-
lerde, çalıştıkları yerlerde yakalamış, 
hepsini toplamıştır. İşin bir numaralı 
faili aynı şekilde hemen alınmıştır. 
Bütün bunlar yapıldığı halde kalkıp 
parlamentoda konuyla ilgili abuk 
sabuk böyle garip garip açıklamalar 
yapıyorlar. Tabii bu onların zülfü-
yarine dokunuyor. Şunu bir defa bil-
meleri lazım; bundan sonra da sizin 
beraber dayanışma halinde olduğu-
nuz bu teröristler her zaman için er 
veya geç ama bizim avucumuzun 
içindedir.” 

“OPERASYONLA İLGİLİ NE  
BİDEN NE PUTİN İLE  
GÖRÜŞME YAPMIŞ DEĞİLİZ” 
Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden 

ile Bali’de görüştüğü, Rus Devlet Baş-
kanı Vladimir Putin ile de sürekli 
temas halinde olduğu belirtilerek, 
“Bu operasyonla ilgili konuştunuz 
mu? Tavırları ne oldu?” şeklindeki 
soruya şu yanıtı verdi: “Biz bu ope-
rasyonla ilgili ne Sayın Biden ile ne 
Sayın Putin ile herhangi bir görüşme 
yapmış değiliz. Fakat bizim her an 
bu bölgede bu tür şeyleri yapabile-
ceğimizi zaten Sayın Biden da Sayın 
Putin de biliyor. Nitekim bu olayda 
da olduğu gibi, her zaman söylüyoruz 

ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Tür-
kiye’nin güvenlik teşkilatı, bizler ica-
zetli çalışmıyoruz. Biz eğer bir adım 
atacaksak bunun kararını veririz ve 
bu adımı da atarız. Bu konuda Ame-
rika’nın artık bizi bilmesi lazım. Her-
halde biliyordur. Bundan sonraki sü-
reçte zaten bizim çok daha önemli 
adımları kararlı bir şekilde nasıl ata-
cağımızı, atmamız gerektiğini de in-
şallah hepsi görecek.” 

“BAY KEMAL, AKŞENER  
GELSİN, COŞKUYU GÖRSÜN” 
İlk Evim İlk İşyerim Projesi’ne 

resmi müracaat sayısının 1,5 ayda 8 
milyonu bulduğunu bildiren Erdoğan, 
şöyle konuştu: “Bay Kemal bak, ben 
resmi rakamdan bahsediyorum. Öyle 
laf ola beri gele yok. Bunlar resmi 
rakam. İşte salı günü Allah nasip 
ederse Yusufeli Barajı’nın açılışını 
yapıyoruz. Yusufeli Barajı 275 metre 
yüksekliği ile ülkemizin en yüksek, 
çift eğrilikli beton kemer barajlar 
kategorisinde de dünyanın beşinci 
en yüksek barajıdır. 2,5 milyon kişinin 
tükettiği enerjiyi inşallah üretiyor 
olacak. Öyle bir baraj. Bay Kemal, 
arzu edersen sen de gel, Sayın Akşe-
ner de gelsin, oradaki coşkuyu gör-
sünler. Sonradan özel olarak gelmeyi 
arzu ediyorlar. Aynen TOGG’da ol-
duğu gibi. Açılışa gelmediler, sonra 
‘ziyarete gelebilir miyiz’ diye haber 
gönderdiler. Memnuniyetle gelsinler 
görsünler dedik. Biz kıskanmayız, 
yeter ki gelsinler.”  

(AA)
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AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Merkez 
Kadın Kolları tarafından düzenlenen 
İlçe Kadın Kolları Başkanları buluş-
masında konuştu. Taksim İstiklal 
Caddesi’nde meydana gelen terör ola-
yında hayatlarını kaybeden vatan-
daşlara rahmet dileğinde bulunan Ya-
zıcı, “Terörist unsularını yetiştiren, 
planlayan, yönlendiren gerçek tüzel 
kişi kim varsa arkalarında hepsini 
birlikte bir kez daha lanetliyorum. 
Silahlı kuvvetlerimizin Pençe- Kılıç 
ismini verdiği harekatla Irak ve Suri-
ye’nin kuzeyinde yuvalanmış bütün 
terör unsurlarına yönelik; kararlı, iç-
tenlikli, güçlü operasyonları dolayısıyla 
silahlı kuvvetlerimizin her bir men-
subuna dualarımızı, minnetlerimizi 

iletiyor, şükranla selamlıyoruz” dedi. 
“BİZ PROJE YAPAN  
BİR PARTİYİZ,  
SİYASETİMİZ KAPSAYICI” 
AK Parti’nin Türk siyasi hayatının 

en özgün siyasi partisi olduğunu söy-
leyen Yazıcı, “Bir özet cümle olarak 
AK Parti’nin icraatının merkezinde 
insan var. Hükümet kurarken, plan-
lama yaparken, siyasi faaliyetlerinizi 
şekillendirirken AK Parti Siyase-
tinin merkezinde millet vardır, 
egemenlik millete aittir. Si-
yaset değerler üzerinden 
değil siyasi partiler arası 
rekabet ve projeler üzerin-
den yapılır, yapılmalıdır. 
Bu değerler hepimizindir. 
Tek vatan diyoruz, tek 
devlet, tek bayrak bizim 
değerlerimiz bunlar Bunlar 
üzerinde tartışma olmaması 
lazım. Biz proje yapan bir 
partiyiz, siyaseti-
miz kapsa-
yıcı. 

Salondakilere hitap eden Yazıcı, 
“ Başı açık kapalı istediğiniz giyim 
tarzında burada buluşmuşsunuz. 20 
yıl önce Türkiye böyle değildi. Bizim 
devraldığımız Türkiye’de bu alan 
muazzam bir sorun alanıydı. Bu 
alanda binlerce hane, binlerce kişi 
siyaset mühendislerin , kimi ku-
rumların travmasına maruz kaldı. 
Yasa mı vardı gerekli kılan. Ne ana-

yasamızda ne yasalarımızda bu 
alanda müdahaleyi haklı 

kılacak norm yoktu. Tam 
tersine Hiç kimse eği-

tim hakkından mah-
rum bırakılmaz diye 
bir kural vardı. Buna 
rağmen bir çok gen-
cimiz, insanımız eği-
tim öğretim hakkın-

dan mahrum bırakıldı. 
Cumhurbaşkanımızın 

birçok vesile ile ifade et-
tiği gibi dikleşmeden dik 

durarak kararlı tu-
tumla meta-

n e t l e , 
sabırla 
bu so-
r unu 
Tür-
kiye 

gündeminden çıkardık. Kadınlarımız 
neye inanıyorsa, nasıl giyinmek is-
tiyorsa, nasıl görünmek istiyorsa, o 
tercihi doğrultusunda kamusal alan-
da ve özel hayatta istediği şekilde 
tercihini yaşama hakkına sahip ol-
duğu ortama dönüştü” değerlendir-
mesinde bulundu. 

Başörtüsünün anayasa ile güvence 
altına alınması teklifini bir kez daha 
anımsatan Yazıcı,” Yasayla yapalım 
diyen bir teklif getirdik. Madem böyle 
bir kuşku var. Yasa olmamasına rağ-
men böyle uygulama oldu. Bu alanı 
düzenlemenin yeri yasa değil anayasa 
dedik. Bireyleri, kadınları inancı gereği 
başını açması ve ya kapaması bir hak-
tır. Hak ve özgürlükler demokrasinin 
pratiğinde be kurasında bu hususların 
düzenleneceği yer anayasadır. Hodri 
meydan dedik ve bu düzenlemeyi 
anayasa ile yapalım dedik. Bir madde 
düzenleme teklifini hazırladık. Bugün 
yarın bir planlama yaparak Meclisin 
gündemine taşıyacağız bakalım kim 
orada samimi. Türkiye’nin özgürleş-
mesi alanında kim laf üretiyor kim 
icraat ortaya koyuyor. Bu düzenle-
menin ete kemiğe bürünmüş içeriği 
itibari ile Mecliste kabul göreceği bek-
lentisi içinde olduğumuzu paylaşmak 
istiyorum” dedi. (İHA)

Altun: “Terör 
örgütleri ve 
destekçilerinden 
hesap soracağız”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 
“Masum sivillere yönelik saldırılarını 
sürdüren terör örgütü YPG/PKK 
saldırılarına karşı güvenlik güçlerimiz 
misliyle karşılık vermektedir. Son 
terörist etkisiz hale getirilinceye ka-
dar da bu operasyonlarımız devam 
edecektir. Terör örgütleri ve des-
tekçilerinden hesap soracağız” dedi. 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 
Gaziantep’in Karkamış ilçesine terör 
örgütü PKK/YPG tarafından gerçek-
leştirilen havan saldırısına sert sözlerle 
tepki gösterdi. Altun, sosyal medya 
hesabından ‘hesap zamanı’ etiketiyle 
yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer 
verdi: “Sivil, asker, polis, öğretmen, 
kadın, çocuk ayrımı gözetmeden he-
def alan terör örgütü PKK/YPG’yi 
lanetliyoruz. Gaziantep’in Karkamış 
ilçesinde terör örgütü YPG/PKK üye-
lerince atılan 5 roket sonucunda ha-
yatını kaybeden vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet diliyoruz. Masum 
sivillere yönelik saldırılarını sürdüren 
terör örgütü YPG/PKK saldırılarına 
karşı güvenlik güçlerimiz misliyle 
karşılık vermektedir. Son terörist et-
kisiz hale getirilinceye kadar da bu 
operasyonlarımız devam edecektir. 
Terör örgütleri ve destekçilerinden 
hesap soracağız.” (İHA)

AK Parti Genel Başkanvekili Nu-
man Kurtulmuş, “Bütün ülkeleri in-
sanlık düşmanı terör örgütlerinin ta-
mamına karşı insanlık cephesinde 
dayanışmaya çağırıyoruz.” dedi. Kur-
tulmuş, Yeni Azerbaycan Partisinin 
(YAP) 30. kuruluş yıl dönümü etkin-
liğine katılmak için geldiği Bakü’de, 
merhum Cumhurbaşkanı Haydar Ali-
yev’in mezarını, 20 Ocak şehitlerinin 
defnedildiği Bakü Şehitler Hıyabanı’nı 
ve Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin 
temsili mezarlarının yer aldığı Bakü 
Türk Şehitliği’ni ziyaret etti.  

Ziyaretin ardından basın men-
suplarına açıklamalarda bulunan Kur-
tulmuş, 30 yıl önce Haydar Aliyev’in 
öncülüğünde kurulan YAP’ın yıl dö-
nümünde Türkiye’nin sevgisini, kar-
deşliğini ve dostluğunu göstermek 
için Bakü’de bulunduklarını söyledi. 
Kurtulmuş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
sınır ötesi terör operasyonlarına ilişkin 
değerlendirmede de bulunarak terörle 
mücadeleyi kaynağında vermek mec-
buriyetinde olduklarını belirtti. 

Türkiye’nin hemen sınırların öte-
sinde uzun yıllardır ülkeyi rahatsız 
eden, Türkiye’ye çok ağır bedeller ödet-
tiren bir terör kaynağı bulunduğunu 
ifade eden Kurtulmuş, “Maalesef bu 
terör örgütleri sadece kendi başlarına 
değiller. Aldıkları birtakım destekler 
var. Lojistik destek, siyasi destek, silah 
desteği hatta istihbarat destekleri var. 
Orada onların Türkiye’ye zarar ver-
mesini önleyecek operasyonlar uzunca 
bir süredir devam ediyor. Hem Irak’ın 
hem de Suriye’nin kuzeyinde nerede 
terör örgütleri tespit edilmişse zaman 
zaman nokta operasyonlarıyla zaman 
zaman da iki gündür yapıldığı gibi ha-
vadan operasyonlarla bu işler sürdü-
rülüyor.” diye konuştu. 

Kurtulmuş, terör örgütlerinin bazı 
güçlerce vekalet savaşlarında araç ola-
rak kullanıldığını çok iyi bildiklerini 
belirterek, “Teröristin iyisi kötüsü ol-
maz. Hiçbir ülkenin kendi çıkarları 
için terör örgütlerine destek verme-
mesi lazım. Biz teröre karşı kararlı 
duruşumuzu sergilemek mecburiye-
tindeyiz. Bu bizim milli bekamız ba-
kımından zorunludur. Aynı zamanda 
bütün ülkeleri de insanlık düşmanı 
terör örgütlerinin tamamına karşı 
insanlık cephesinde dayanışmaya ça-
ğırıyoruz.” ifadelerini kullandı. (AA)

“Bütün ülkeleri  
insanlık cephesinde 
dayanışmaya  
çağırıyoruz”  

Erdoğan: “Pençe-Kılıç, sadece hava 
harekatıyla sınırlı kalmayacak”  
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Pençe-Kılıç 
Harekatı’na ilişkin, 
“Sadece bir hava 
harekatıyla sınırlı 
kalması söz konusu 
değil. Ne kadarlık gücün 
Kara Kuvvetlerinden 
katılması gerekir,  
kararı verilir, adım 
atarız.” dedi.

AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Hayati Yazıcı, 
başörtüsü için anayasa 
teklifiyle ilgili, ”Bugün 
yarın bir planlama yaparak 
Meclisin gündemine 
taşıyacağız, bakalım kim 
orada samimi.” dedi.

Yazıcı’dan Anayasa açıklaması 
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Kadın evinden çıktı, durağa 
doğru yürümeye başladı. Yolda ken-
disine dönüp bakan komşusunu, 
dikkatle inceleyen yabancı gözleri 
hiç fark etmedi, yoluna devam etti. 
Durağa vardığında bekledi, otobüs 
geldi, bindi, yolculuk kartını aramak 
için elini çantasına uzattığında; çan-
tası yoktu… “Eyvah çalındı mı, düştü 
mü?” derken, bir an kolunu fark etti, 
üzerine baktı, pijamaları vardı. Ayak-
ları; yalın ayaktı…  

Anahtarları, kimliği, cüzdanı; hiç-
bir şeyi yoktu yanında… 

Telefonu; oh evet çok şükür her 
şeyi yanındaydı… 

Bu olayı bir eğitim zirvesinde, 
teknoloji bağımlılığı ile mücadele 
alanında çalışan bir uzmandan din-
lemiştim; 60 yaş üzeri bir hanım ya-
şanan bu olay sonrası çocukları 
tarafından bu uzmana getirilmiş ve 
teknoloji bağımlılığı ile mücadele 
desteği almaya başlamışlardı.  

Teknoloji ve sosyal medya bağım-
lılığı çocuk ve gençler arasında yay-
gın olsa da yetişkinlerden de bağımlı 
olanların sayısı azımsanmayacak dü-
zeyde. Ancak çalışmalar çocuklar 
üzerinde yoğunlaşmış durumda. 
Bunun en önemli nedeni de bilinçsiz 
teknoloji kullanımının çocukta 
başka sağlık ve zihinsel duygusal ge-
lişim sorunlarına yol açıyor olması.  

“Dijital yerli” dediğimiz kuşağın 
telefon, tablet kullanımında bizler-
den hızlı olmasını bir zeka pırıltısı 
olarak görmek ve bu cihazları hayat-
larının akışında temel noktaya koy-
mak biz yetişkinlerin en büyük 
hatası sanırım; uzun ve yoğun ça-
lışma saatleri nedeniyle ailelerin ço-
cuklarla geçirdiği vaktin azalması, 

çocuklar arasında fiziksel oyunların 
yerini dijital içeriklerin alması ve 
pandemi döneminde zorunlu olarak 
eğitimin de dijital boyuta taşınması 
bu sorunun suya atılan taşın halka-
ları gibi birbiri ardına büyümesine 
yol açtı.  

Sorun ortada, peki çözüm ne ol-
malı?  

Çocuklarda teknoloji bağımlılı-
ğına dair çalışma yapan Uzm. Psk. 
Semanur Aslan, sorunun tespitin-
den bir adım ileriye giderek ailelere 
uyarılarda ve tavsiyelerde bulunan 
bir açıklamada bulundu. Aslan’ın 
açıklamalarında öncelikle dikkate al-
mamız gereken kısım; sorunun tes-
piti ve önlenmesine dair.  

Yani, elinde tablet olan her çocuk 
bağımlı mıdır?  

Hangi noktadan sonrasını prob-
lem olarak görmeliyiz? 

İşte bu soruların cevabı: Çocuğun 
internette geçirdiği süreyi artık 
kontrol edemiyorsanız, internetten 
uzak kalındığında patolojik rahatsız-
lıklar ortaya çıkıyorsa ne yazık ki ba-
ğımlılık olarak tanımlanan 
aşamadasınız.  

Evet, teknoloji çocuklar için özel-
likle çok cazip, kolaylaştırıcı ve 
doğru kullanıldığında da oldukça 
etkin faydaları olan bir gelişim. 
Ancak kilit noktamız; doğru kulla-
nım. “Sınır koyulmadığında çocuk-
larda teknoloji bağımlılığı ortaya 
çıkabilir. Bu yüzden, çocuklarda tek-
noloji bağımlılığı yaşanmaması için 
sınır koymak bu anlamda önemlidir. 
Çocuklarda teknoloji bağımlılığı ileri 
düzeyde mutlaka uzman tarafından 
tedavi edilmelidir. Çocuğun özellikle 
küçük yaşlarda teknolojiye hakim ol-

ması, zekasının çok iyi olduğuna 
dair bir gösterge değildir” diyor 
Aslan.  

Çocuğunuzun teknoloji bağımlısı 
olup olmadığını gözlemlemek için de 
uzman görüşü şu belirtileri örnekli-
yor; Çocuklarda teknoloji bağımlılığı 
da küçük yaşta bu şekilde alışkanlık-
larla ortaya çıkabilmektedir. Özel-
likle çocuklarda teknoloji bağımlılığı, 
0-3 yaş döneminde bulunduğu or-
tamda yoğun televizyon, tablet ya da 
bilgisayar ekranı izlemiş bir çocukta; 
dil ve konuşma becerilerinde gerilik 
meydana gelebilir, çocuk her sesle-
nildiğinde dönüp bakmayabilir. 
Çocuk büyüdükçe dikkat eksikliği, 
öfkesini kontrol etmekte zorlanma 
meydana gelebilir. Çocuğun ebe-
veynleri ile ya da arkadaşları ile iliş-
kisini olumsuz etkileyebilir ya da 
derslerinde başarısızlık, ödev yap-
mak istememe, yazı yazmaktan sı-
kılma şeklinde tezahür edebilir. 
Çocuklarda teknoloji bağımlılığı, er-
genlik döneminde içe kapanma, tek-
noloji dışı etkinliklere katılmak 
istememe, aile ve arkadaş ilişkile-
rinde bozulma görülebilmektedir. 

Teknolojinin ortaya çıkmasını kolay-
laştırabildiği bu belirtiler dışında 
teknolojinin kendi de bir bağımlılık 
yaratma ihtimali ile riskli bir durum-
dur. Çocuklarda teknoloji bağımlılığı 
çocuğun geleceğini etkileyebilecek 
riskli bir durumdur. 

Eğe çocuğunuz bağımlı ise, sa-
dece uzman desteği almak yetmiyor; 
aile içerinde de yetişkinlerin kendi-
sini gözden geçirmesi ve davranışla-
rını düzenlemesi gerekiyor; çünkü 
çocuklar öncelikle görerek öğreni-
yorlar. Çocuklar öncelikle kendi 
anne babalarını örnek alıyor, ebe-
veynini elinde telefonla ya da tel-
evizyon karşısında gören çocuğun 
kendisi de bu mecralara yöneliyor. 
Bu mecralara yönelen çocukların da 
ileride teknoloji bağımlısı adayı olma 
riski maalesef yüksek.  

Aslan aileleri şöyle uyarıyor; “Ai-
lelerin çocuklarının gelişimini des-
teklemek için teknoloji kullanımını 
çocuğun yaşına göre içerik ve süre 
bakımlarından denetlemeleri gerek-
mektedir. Denetim olmazsa çocuğun 
psikoloji olumsuz etkilenebilir hem 
de ilerde çocuklarda teknoloji bağım-
lılığına aday bir yetişkin olabilir. Ço-
cuklarınızın elektronik cihazları 
sağlıklı kullanmaları için sizin örnek 
olmanız önemlidir. Bugünün çocuk-
ları teknoloji konusunda yetişkinler-
den daha fazla şey biliyor. Bu 
nedenle, revaçtaki telefon uygulama-
larından veya en yeni sosyal medya 
çılgınlıklarından haberdar olmanız 
önemli. Çünkü sosyal medyanın 
risklerini ve tehlikelerini anlamadan 
çocuğunuza öğretemezsiniz. Elek-
tronik cihazları ve çocuklarımızı 
nasıl etkilediğini öğrenmek önceliği-

niz olsun. Evinizde akıllı telefonlar, 
bilgisayarlar ve televizyonlar gibi 
elektronik cihazlara izin vermediği-
niz alanlar belirleyin. Mesela yemek 
odası veya mutfak, yemek ve aile 
sohbeti için ayrılmış teknoloji içer-
meyen bir alan olmalıdır. Tüm aile-
nin teknolojik cihazlardan uzak 
kalacağı zamanlar belirleyin ve hep 
birlikte bu kurala uyun. Örneğin, 
akşam yemeği saati veya yatmadan 
bir iki saat önce tüm ailenin televiz-
yon, video oyunları ve bilgisayarlar 
olmadan birlikte vakit geçirmesi için 
en iyi zamanlardır. Kendileriyle ko-
nuşulduğunda çocuklar çok daha 
akılcı davranabiliyorlar. Fazla ekran 
süresinin zararları anlatılan bir 
çocuk, beraber koyacağınız kurallara 
uyacaktır. Çocuklar teknolojik eğ-
lence ortamlarına kolayca bağımlı 
olurlar. Onları ekranı olmayan etkin-
liklere katılmaya teşvik edin. Müm-
kün olduğu kadar dışarıda 
arkadaşları ile vakit geçirmesini, 
kitap okumasını veya masa oyunları 
oynamasını sağlayın”  

Kaleme almak istediğim konu her 
ne kadar çocukların teknoloji bağım-
lılığı olsa da; yazıya 60 yaş üzeri biri-
nin bağımlılığını anlatarak 
başlamamın nedeni sosyal yaşam-
dan gerçek insani bağlardan uzak 
kalmış yetişkinlerin de özellikle sos-
yal medya bağımlılığına düştüklerini 
örneklemek içindi. Dolayısıyla, ço-
cuklarımızı korumak için izleyeceği-
miz yolları aile büyüklerimiz için de 
uygulayabiliriz. 

Canan 
GÜLEÇ

Bağımlılığı 
bağlılıkla 

yenebiliriz

Şentop: “Asla 
karanlık emellerine 
ulaşamayacak” 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Gaziantep Karkamış’taki terör saldırısına 
ilişkin “Alçaklık, acımasızlık ve korkak-
lıktan başka yüzü olmayan terör örgütü 
ve destekçileri asla karanlık emellerine 
ulaşamayacak, kahraman ordumuz hain 
saldırıların hesabını misliyle soracak.” 
değerlendirmesinde bulundu. Şentop, 
yayımladığı mesajda, Karkamış’ta ço-
cukları, sivilleri ve bir okulu hedef alan 
hain terör örgütü PKK/YPG’nin roketli 
saldırısında, biri çocuk, biri öğretmen 
olmak üzere şehadete yükselen vatan-
daşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil 
şifa dilediğini kaydetti. Alçaklık, acı-
masızlık ve korkaklıktan başka yüzü 
olmayan terör örgütü ve destekçilerinin 
asla karanlık emellerine ulaşamayacağını 
belirten Şentop, “Kahraman ordumuz 
hain saldırıların hesabını misliyle soracak. 
Yüce milletimiz desteği, yüreği ve dua-
sıyla Mehmetçiğimizin yanında.” ifa-
delerini kullandı. (AA)

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ga-
ziantep’in Karkamış ilçesinde terör 
örgütü mensuplarınca yapılan saldı-
rıya ilişkin, “Sivilleri hedef alan hain 
saldırının bedelini bölücü terör örgütü 
PKK/PYD/YPG en ağır şekilde öde-
yecektir.” ifadelerini kullandı. Adalet 
Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda şunları 
kaydetti: “Gaziantep Karkamış ilçesine 
bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG 
tarafından atılan havan-roket saldı-
rısında hayatını kaybeden vatandaş-
larımıza Allah’tan rahmet, ailelerine 
başsağlığı ve sabır, yaralılara acil 
şifalar diliyorum. Terör örgütü 
PKK/PYD/YPG’yi bir kez daha la-
netliyorum. Sivilleri hedef alan hain 
saldırının bedelini bölücü terör örgütü 
PKK/PYD/YPG en ağır şekilde öde-
yecektir. Terörle mücadeleyi Türkiye, 
etkin, kararlı ve aralıksız sürdürecektir. 
Eninde sonunda terörün kökü kazı-
nacaktır. Kimse Türkiye’yi ve Türki-
ye’nin gücünü test etmemelidir.” (AA) 

Bozdağ: “Hain 
saldırının bedelini 
ödeyecekler”  

Türkiye’nin güney sınırında oluşturul-
maya çalışılan terör koridoruna karşı Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği başarılı 
operasyonlar sonrasında bitme noktasına 
gelen terör örgütü, sivilleri hedef alıyor. İs-
tanbul İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da 6 
kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin ya-
ralandığı bombalı saldırıyı düzenleyen eli 
kanlı terör örgütü, Gaziantep ve Kilis’te de 
sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirdi.  

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat’ın 
doğusundan Gaziantep’in Karkamış ilçe 
merkezine yapılan havan saldırısıyla ilgili, 
“Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 
3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan 
biri çocuk, biri öğretmen. Yerleşim yerine, 
mahalleye isabet eden havan sonucunda 
böyle bir kaybımız söz konusu. Allah rahmet 
eylesin” dedi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut 
Özer ise “3 şehidimiz, 10 yaralımız var. Şe-
hitlerimizden biri sınıf öğretmenimiz Ayşenur 
Alkan’ı kaybettik” ifadelerini kullandı. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli 
Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte 

Ankara’daki Polis Müzesi’nde düzenlenen 
‘Ailelerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş 
Birliği Protokolü’ imza törenine katıldı. Tö-
renin ardından basın mensuplarının soru-
larını yanıtlayan Bakan Soylu, dün Kilis 
Öncüpınar Sınır Kapısına yapılan çok nam-
lulu roketatar (ÇNRA) saldırısıyla ilgili, 
“Dün Kilis’te Öncüpınar Sınır Kapısı’na, 
özel harekat yerleşkesine ÇNRA atıldı ve 
isabet eden havanlarla 7’si polis özel harekat, 
birisi komiser olmak üzere 8 güvenlik men-
subumuz yaralanmıştı, onlar tedavilerine 
devam ediyorlar” açıklamasını yaptı. 

“MAALESEF 3 VATANDAŞIMIZ  
HAYATINI KAYBETTİ” 
Gece Gaziantep sınır bölgesine atılan 

havanlar sonucu herhangi bir isabet alın-
madığını belirten Bakan Soylu, bugün Kar-
kamış ilçe merkezine yapılan saldırıyla ilgili 
şunları söyledi: “Fakat bugün öğlen üzeri 
sınır ötesinden bir havan atıldı ve bizim ilk 
tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı 
gerçekleşti. Ardından bunların yerleşim ye-
rine isabet eden oldu, 6 yaralımız vardı ve 
onlar hastaneye intikal ettirildiler. Maalesef 
ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatan-

daşımız hayatını kaybetti. Bunlardan biri 
çocuk, biri öğretmen. Yerleşim yerine, ma-
halleye isabet eden havan sonucunda böyle 
bir kaybımız söz konusu. Allah rahmet ey-
lesin. Şu anda yaralılarımız var, onlar da 
hastanede tedavilerine devam ediyor.” 

Yapılan saldırıların karşılıksız kalma-
yacağını vurgulayan Soylu, “Milletimize 
şunu söylemek isteriz, dün gerçekleştirilen 
ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği 
bu operasyondan sonra buna yönelik ger-
çekleştirilen saldırıların cevabı da en güçlü 
şekilde verilecektir ve bu konuda bütün 
adımlar atılacaktır. Terör örgütüne sınırı-
mızın içinde ve sınırımızın dışında herhangi 
bir hayat şansı verilmeyecektir. Olay henüz 
daha yeni. İlk bilgi olarak arz ettim. Sonrasını 
geniş bir şekilde kamuoyuna paylaşırız. 
Okul değil, bahçesine bir atış geldi ama ilk 
aldığımız bilgiler çerçevesinde bir çocuk, 
bir öğretmen ve bir mahallede ağır yaralı 
olan vatandaşımız hayatını kaybetmiş oldu” 
diye konuştu. 

“SINIF ÖĞRETMENİMİZ  
AYŞENUR ALKAN’I KAYBETTİK” 
Milli Eğitim Bakanı Özer de şunları 

kaydetti: “Maalesef roket saldırıları okul-
larımıza da isabet etti. Nigar Tiryakioğlu 
Çok Programlı Anadolu Lisesine isabetli 
roket saldırısı var. Aynı zamanda top atış-
larının oluşturduğu basınçtan dolayı da 
Kocatepe İlkokulu ve Karkamış Okulunun 
sınıf camlarında kırıklıklar tespit edildi. 
3 şehidimiz, 10 yaralımız var. Şehitleri-
mizden biri, sınıf öğretmenimiz Ayşenur 
Alkan’ı kaybettik. Tüm şehitlerimize Al-
lah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar 
diliyorum. Terör saldırıları bu aziz milleti, 
devletimizin kutlu yürüyüşünü asla dur-
durmayacaktır. Milletimiz her geçen gün 
birlik beraberliğini yeniden tazeleyerek, 
dimdik durarak bu mücadeleyi devam et-
tirecektir. Terör saldırıları bizi asla yıldır-
mayacaktır. Ama çok üzüntülüyüz. İstiklal 
Caddesi’ndeki saldırıda 6 şehidimizin 3’ü 
eğitim camiasından. Tüm Milli Eğitim ca-
miamıza, aziz milletimize başsağlığı di-
leklerimi iletiyorum. İnşallah arkadaşla-
rımız sorunları orada hızlı bir şekilde çö-
zerek eğitim öğretimin aksamadan devam 
etmesi için gerekli çalışmaları yapacak.” 
(AA-İHA)

Güvenlik güçlerine ve 
sivillere yönelik hain 

saldırılar 
gerçekleştiren terör 

örgütü YPG/PKK, 
Gaziantep’in Karkamış 

ilçesi ile Kilis’teki 
saldırılarında yine 
sivilleri hedef aldı. 

Saldırılarda biri 
öğretmen, biri çocuk 

olmak üzere 3 sivil 
hayatını kaybetti,  
10 kişi yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK 
sivilleri hedef alıyor

Düzce merkeze bağlı Çay Mahallesi’nde 
oturan Bazna ailesinin çocukları Mustafa 
Bazna, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 
Irak’ın Kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit 
operasyonuna katıldı. Girdiği çatışmanın 
ardından Mustafa Bazna’dan bir daha 

haber alınamadı. Aile oğullarından gelecek 
haberi beklerken, HDP Kocaeli Milletvekili 
Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya 
hesabında paylaşım yaparak, “Yeğenim 
Mustafa Bazna, Zap bölgesinde uzman 
askerdi. Kendisinden 15 gündür haber 
alamıyoruz ve yapılan açıklamada kayıp 
şehit veya esir alınmış olabileceğini söylü-
yorlar. Akıbetini öğrenmek istiyoruz, Bize 
başvuran Çorumlu aile çocuklarının akı-
betini soruyor” dedi. Gergerlioğlu, Mustafa 
Bazna’nın dayısından, kendisine talep gel-
diğini iddia ederek, paylaştığını belirtti. 

HDP MİLLETVEKİLİNE  
AİLEDEN TEPKİ 
Gergerlioğlu’nun paylaşımı sonrası Baz-

na ailesi, HDP’li milletvekili Ömer Faruk 
Gergerlioğlu’na tepki gösterdi. Mustafa 
Bazna’nın ağabeyi Mehmet Bazna, karde-
şinin durumunun siyasete alet edilmeme-
sini isteyerek, “Gergerlioğlu’nun tweetini 
gördük ailecek çok üzüldük. Dayısının ken-
disine başvurduğunu, ailenin askerin akı-
betini öğrenmek istediğini yazmış. Hiçbir 
şekilde böyle bir talebimiz olmadığı gibi, 
bizim dayımızda yok. Bin canımız olsa 
binini de veririz ama hiçbir şekilde HDP 
gibi bir partiden, ya da onun vekilinden 
medet ummayız” dedi. (İHA)

“Biz yardımı devletimizden 
isteriz HDP’den değil”

Girdiği çatışmanın ardından 
haber alınamayan Düzceli 
Piyade Uzman Çavuş Mustafa 
Bazna’nın ailesi, çocukları ile 
ilgili paylaşım yapan HDP 
Kocaeli Milletvekili Ömer 
Faruk Gergerlioğlu’na tokat 
gibi cevap verdi.



Yıldırım Belediyesi’nin Mevlana 
Mahallesi’nde tüm Türkiye’ye örnek 
olarak  gerçekleştirdiği kentsel dönü-
şüm projesinin yüzde 42’si tamamlandı. 
Yıldırım Belediyesi’nin, Mevlana Ma-
hallesi 7. Etap Kentsel Dönüşüm Pro-
jesi’nde başlattığı çalışmalar tüm hızıyla 
devam ediyor. Bölgenin dönüşümüne 
hız kazandıracak ve model oluşturacak 
Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi 
7’inci ve 8’inci etaplar olmak üzere 2 
bölümde inşa ediliyor.  

944 KONUT YIKILDI, YERİNE  
BİN 244 KONUT YAPILIYOR 
Deprem riski altındaki güvensiz ve 

sağlıksız konutlar yıkılarak, yerine; 
modern, güvenli ve sağlıklı konutların 
yapılacağı projede hak sahipleri ile 
yüzde 100 oranında uzlaşma sağlandı. 
Rezerv alan kullanılmadan 60 dönüm-
lük alanda hayata geçirilen dönüşüm 
kapsamında toplamda 944 konut yı-
kılırken, yerine bin 244 konut inşa 
edilecek. 

MODERN GÜVENLİ ŞEHİR 
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay 

Yılmaz, zemin üstüne 7 kat olarak 
planlanan projenin, ‘yerinde ve gö-
nüllü’ dönüşümün en önemli örneği 
olduğunu belirtti. Türkiye’nin bir 
deprem gerçeği bulunduğunu, ken-
tleşmenin temel önceliğinin bu gerçek 
olması gerektiğine değinen Başkan 
Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın bu konuda kararlı tutu-
munu şiar edindiklerini vurgulayarak, 
kentsel dönüşüm hamlesi başlattık-

larını ifade etti.  
100 BİN METREKARE ALAN 2 ETAP 
Bu kapsamda modern, güvenli ve 

mahalle kültürüne yakışan alanları 
Yıldırımlıların istifadesine sunduk-
larını kaydeden Yılmaz, “100 bin 
metrekare alanda 2 etaplı toplam 
bin 244 konut ve 332 ticari birimden 
oluşan Mevlana Mahallesi Kentsel 
Dönu ̈s ̧üm Projemiz ile modern, gü-
venli, hemşehrilerimizin yaşam ka-
litelerini artıran konutlar üretiyoruz. 
Projenin içerisinde ihtiyaç duyulan 
yeşil alanlar, kültürel alanlar, spor 
alanları, yeni okul projeleri bulunu-
yor. Bursa’nın tarihi kimliğine ve ge-
leneksel mimarisine uygun şekilde 
planlanan proje ile mahalle kültürü 
ve komşuluk ilişkileri yaşatılacak. 
Çalışmaların yüzde 42’sinin tamam-
landığı Mevlana 7. Etap Kentsel Dö-
nüşüm Projesi, 2023 yılı Mart ayında 

tamamlanacak ve Mevlana’da yeni 
bir yaşam başlayacak” dedi. 

GERÇEK KENTSEL DÖNÜŞÜM 
Mevlana Kentsel Dönüşüm Pro-

jesi’nin Türkiye’ye örnek teşkil eden 
bir çalışma olduğunu kaydeden Baş-
kan Yılmaz, “Rezerv alan kullanma-
dan, tamamen eski ve güvensiz ya-
pıları ortadan kaldırarak yerinde ger-
çekleştirilecek projemize hak sahipleri 
yüzde 100 destek verdi. Zemin artı 
7 kat olacak şekilde planlanan proje 
ile yoğunluk artırılmazken, bölgeye 
yeni sosyal yaşam alanları kazandı-
rılacak. Tüm bu yönleriyle ele alın-
dığında Mevlana Kentsel Dönüşüm 
projesi, binaların dönüşümünden zi-
yade; vatandaşlarımızın yaşam stan-
dardını yükselten ve can güvenliğini 
sağlayan gerçek anlamda bir kentsel 
dönüşüm projesidir” diye konuştu. 
(Bülten) 
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Sorumlu Müdür  
Alpaslan YILDIZ

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

112 
112 
112      
112 
112     
11811 
444 1 600

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

270 50 00 
270 55 72

POLİS

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

261 57 07  
261 57 08

GARNİZON

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

185
186 
187 
121 
4440375

ALO ARIZA

n İDO Danışma 
n Şehirlerarası Otobüs Terminali  
n THY

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

ULAŞIM

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

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

SAĞLIK

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

 366 02 02 
 243 36 63 

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

KÜLTÜR MERKEZLERİ

Yıldırım’dan örnek dönüşüm 
hızla yükseliyor!
Oktay Yılmaz yönetiminde 
imar ve kentsel dönüşüm 
alanında adeta şaha kalkan 
Yıldırım, ardı ardına 
kentsel dönüşüm 
projelerini devreye alırken, 
başlatılan projeler de hızla 
yükseliyor. Birkaç gün 
önce Çınaraltı Kentsel 
Dönüşüm Projesi’nin 
temelinin atıldığı ilçede, 
Mevlana Kentsel Dönüşüm 
Projesi’nin de yüzde 42’lik 
bölümü tamamlandı.

Bursa’da fırtına hayatı felç 
etti. Bir marketin önünde bu-
lunan çerez dolabı da ipinin 
kopmasıyla fırtınada metrelerce 
sürüklendi. Durumu gören 
market sahibi koşarak yol üze-
rine hareket eden standı son 
anda yakaladı. Aksiyon dolu 
anlar işyerinin güvenlik kame-
rasına anbean yansıdı. 

Meteoroloji Genel Müdür-
lüğü’nün uyarılarının ardından, 
Bursa’da fırtına hayatı olumsuz 
etkiliyor. Osmangazi’de bir mar-
ketin raflarını da fırtına vurdu. 
Şiddetli rüzgarın etkisiyle ipleri 
kopan çerez dolabı metrelerce 
cadde üzerinde gitti. O anda 
yol üzerinden gelen sürücüler 
birbirlerini korna çalarak uya-
rırken, sesleri duyan market 
sahibi Recep Yurtseven kaza 
olduğunu düşünerek hemen dı-
şarıya çıktı. Fakat yol üzerinde 
bağladığı standın hızla aşağı 
doğru gittiğini gördü. Hızla 
elindekileri bir kenarı bırakan 
Yurtsever, hemen dolabın pe-
şinden koştu. Dolabı araçlara 
zarar vermeden yakalayan hızlı 
marketçi, “Nasıl koştuğumu 
hatırlamıyorum” dedi. O aksi-
yon dolu anlar ise işyerinin gü-
venlik kamerasına saniye saniye 
yansıdı. 

“NASIL KOŞTUĞUMU  
HATIRLAMIYORUM” 
Recep Yurtseven,” Rüzgar-

dan dolayı işyerimin önüne 
yaprak geliyordu. ‘Ben de içeri 
girmesin’ diye onları temizle-
yip dükkana girdim. Arkadan 
korna sesleri duydum. Kaza 
oluyor sanıp arkamı döndüm. 
Yola baktığımda bağladığım 
stantın arabaların üzerine doğ-
ru gittiğini gördüm. Elimde 
ne varsa hemen fırlatıp stantın 
peşinden koştum ama nasıl 
koştuğumu, nasıl yakaladığımı 
hatırlamıyorum. Güvenlik ka-
merasına baktığımda nasıl ya-
kaladığımı anladım. Çok şükür 
bir araca bile zarar gelmedi. 
Verilmiş sadakamız varmış” 
diye konuştu.  

(İHA)

Bursa’da hakkında 23 yıl ke-
sinleşmiş hapis cezası bulunan 
bir şahıs, jandarma ekipleri ta-
rafından yakalandı. 

Bursa İl Jandarma Komu-
tanlığına bağlı ekipler, Musta-
fakemalpaşa’nın Şapçı Mahal-
lesi’nde aranan şahıslara yönelik 
operasyon düzenledi. Yapılan 
çalışmalar sonucu 8 hırsızlık, 1 
adet kasten yaralama, 2 adet 
silahlı tehdit, 3 adet konut do-
kunulmazlığı ihlal, 1 adet görevi 
yaptırmamak için direnme ve 
1 adet hükümlü ve tutuklunun 
kaçması suçlarından kesinleşmiş 
23 yıl hapis cezası bulunan S.S. 
(26) jandarma ekipleri tarafın-
dan yakalandı. S.S., çıkarıldığı 
savcılık sonucu tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. (İHA)

Gürsu Belediyesi, dünyanın doğa-
sının korunmasına ve geri dönüşüme 
duyarlı nesiller yetişmesine katkı sağ-
lamak amacıyla başlattığı uygulamayla, 
geri dönüştürülebilir atık getiren ço-
cukları tiyatroyla buluşturuyor. “Kültür 
sanatı sosyal sorumlulukla taçlandırarak 
çocuklarımızın dünyanın korunmasına 
olan duyarlılıklarını arttırmayı amaç-
lıyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı 
Mustafa Işık, “Sosyal sorumluluk bi-
linciyle yetişen nesillerimiz için çalışı-
yoruz. Çocuklarımızın, geri dönüştü-
rülebilir atıkları belediyemize getirerek 
çevreyi koruma duyarlılığı kazanma-
larını sağlarken, onların sosyal sorum-
luluk bilincini kültür sanatla harman-
lıyoruz. Çocuklarımız, getirdikleri geri 
dönüştürülebilir atıklarla belediyemiz-
den ücretsiz sinema ve tiyatro bileti 
alma hakkı kazanıyor. Çevreyi ve doğayı 
koruma, geri dönüşümle doğal kay-
naklarda tasarruf yapma hassasiyetiyle 

büyüyen yeni nesillerin yetişmesi dün-
yamızın geleceği için çok önemli. Böy-
lece, hepimizin gelecekte doğal kay-
nakları korunmuş, temiz bir dünyada 
yaşama şansı olacak. Bu amaçla baş-
lattığımız bu uygulamayla, çocukları-
mıza çevre duyarlılığı kazandırırken, 
kültür sanat etkinlikleriyle kişisel ge-
lişimlerini sağlıyoruz” dedi. Gürsu Be-
lediyesi’ne dönüştürülebilir atık geti-
rerek bilet kazanan çocuklar, her hafta 
tiyatro veya sinemayla buluşturuluyor. 
Gürsu Belediyesi’nin ulaşım olanağı 
da sunduğu etkinlik çerçevesinde, ço-
cuklar bu hafta da ülkemizin deprem 
gerçeğinin, eğlenceli ve öğretici yakla-
şımla anlatıldığı “Tıngır Mıngır Ülke” 
adlı çocuk oyununu izleme olanağı bul-
du. Dönüştürülebilir atıkların toplan-
ması yönünde duyarlılık kazandırıl-
masını hedefleyen çalışma çerçevesinde, 
cam ve pet şişe, kağıt, pil gibi geri dö-
nüşüm malzemelerini getiren çocuklara, 
sinema ve tiyatro bileti hediye ediliyor. 
Böylece başta çocuklar olmak üzere 
herkesin, çöplerin dönüştürülmesiyle 
doğanın sıfır atık sistemiyle koruna-
bileceği konusunda bilinç kazanmasını 
sağlamak hedefleniyor. (İHA)

İnegöl Belediyesi, kanun gereği sorumluluk 
alanı dışında bulunan Küçük Sanayi Sitesi Ağaç 
İşleri Bölümünde belirli aralıklarla temizlik ça-
lışmaları gerçekleştiriyor. Hem evsel atıkların 
hem de sanayi atıklarının gelişigüzel şekilde 
çevreye atılma alışkanlığının azalsa da tamamen 
önlenemediği görüşen Ağaç İşleri Sanayi Böl-
gesinde, geçtiğimiz hafta sonu da dolaylı bir 
temizlik çalışması yapıldı. İnegöl Belediyesi Te-
mizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sanayi bölge-
sinde her sokağı detaylı şekilde temizleyerek 
atıkları topladı. Boş arsalarda ve yol kenarında 
biriken atıklar, iş makineleri ile toplandı. Konuya 
ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper 
Taban, sanayi atıklarının bertarafı noktasında 
geçmiş yıllara göre mesafe kaydedilse de yüzde 
100 başarıya ulaşılamadığını ifade etti. İnegöl’ün 

üretim ve istihdam alanı Ağaç İşleri Sanayisine 
yakışmayan görüntülerle karşılaşıldığını ifade 
eden Başkan Taban, “Kanunen sorumluluk sa-
hamız olmasa dahi biz zaman zaman sanayi 
bölgesinde dolaylı temizlikler yaparak bu alanları 
rehabilite ediyoruz. Ancak bu bölgede doğru 
olan, işletmelerin sanayi atıklarını evsel atıklardan 
ayrı toplayarak bertarafını sağlaması. İş adam-
larımızdan, esnaflarımızdan rica ediyorum. 
Lütfen çevreye saygılı ve duyarlı olalım. Bu 
çevre bize ve gelecek nesillere lazım. Sadece 
üreterek, ihracat yaparak İnegöl’ümüze katkı 
sağlayamayız. Temiz bir çevre ile geleceğin İne-
göl’üne imza atmalıyız” dedi. Belirli aralıklarla 
sanayi bölgesinde temizlikler yapıldığını hatır-
latan Başkan Taban, “Ahmet Türkel Çevre Yolu 
üzerinde Tehlikesiz Atık Toplama Merkezi oluş-
turduk. Bununla da yetinmeyip 153 hatlarımızı 
aradığınız takdirde atıkları ekiplerimiz gelip iş 
yerlerinden de alıyorlar. Buna rağmen çevrede 
gelişigüzel şekilde atılmış çöpler görmek, arsaların 
ve köşe başlarının çöplüğe dönüşmesi dünyaya 
mobilya ihraç eden İnegöl sanayisine yakışmıyor. 
Geçtiğimiz hafta sonu sanayi bölgesinde iş ma-
kineleri ve meydancılarımızla detaylı bir temizlik 
gerçekleştirdik. Pırıl pırıl yen i bir sayfa açarken, 
Mobilyanın Başkenti İnegöl’ümüzü ülkemizin 
en temiz şehri unvanına da kavuşturmak adına 
tüm işletmecilerimizi bir kez daha çevre ve te-
mizlik konusunda duyarlı olmaya davet ediyo-
rum” diye konuştu. (İHA)

İnegöl Belediyesi’nden 
sanayide detaylı temizlik

İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü, Küçük Sanayi Sitesi 
Ağaç İşleri Bölümünde dolaylı bir 
temizlik çalışması gerçekleştirdi. 
Sorumluluk alanı dışında olmasına 
rağmen bölgeyi atıklardan 
arındırdıklarını ifade eden İnegöl 
Belediye Başkanı Alper Taban, 
sanayici ve esnafa “Çevre 
konusunda daha duyarlı 
olmalıyız” çağrısında bulundu.

Gürsu Belediyesi, çocukların 
sosyal sorumluluklarını 
kültür sanat etkinlikleriyle 
ödüllendiriyor.

Gürsulu çocuklara 
farkındalık etkinliği

Market  
sahibinin lodosla 
imhitahı!

Aranan şahsı 
jandarma  
enseledi!
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Almanya’nın Solingen kentinde 1993 yı-
lında ırkçılar tarafından düzenlenen sal-
dırıda evlerinin yakılması sonucu 5 aile
ferdini kaybeden Mevlüde Genç'in son
isteği olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın imzalı fotoğrafı, AK Parti İs-
tanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ile
Uluslararası Demokratlar Birliği (UID)
Genel Başkanı Köksal Kuş tarafından
Genç'in ailesine teslim edildi. Alman-
ya'nın Solingen kentinde 1993 yılında
Neo-Nazilerce kundaklanan evlerinde 2
kızını, 2 torunu ve bir yeğenini kaybeden
Mevlüde Genç, 30 Ekim’de yaşamını yi-
tirmişti. Evlerinde birçok cumhurbaş-
kanı ve politikacının imzalı fotoğrafının
olduğunu fakat Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın imzalı fotoğrafının
bulunmadığını Türkiye'nin Düsseldorf
Başkonsolosluğu'nun düzenlediği Cum-
huriyet Bayramı resepsiyonunda dile ge-
tiren Genç, bu dileğinden bir gün sonra
vefat etti. Mevlüde Genç’in son dileğini
yerine getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan,
imzalı fotoğrafını AK Parti İstanbul Mil-
letvekili Zafer Sırakaya ile Uluslararası
Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı
Köksal Kuş aracılığıyla Genç'in ailesine
gönderdi. Genç ailesi, "Sayın Durmuş ve
Mevlüde Genç'e en iyi dileklerimle" yazılı
imzalı fotoğrafı teslim alarak, Cumhur-
başkanı Erdoğan’a ve ziyarete gelenlere
teşekkür etti. (AA)

Mevlüde Genç’in son
isteği yerine getirildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,
Afrika kıtasında yükselen Fransız karşıtlığını
Rusya'nın etkisinin artmasına bağlayarak bu
ülkeyi "Fransa'yı avlama projesi yürütmekle"
suçladı. Frankofoni Zirvesi kapsamında Tu-
nus'ta bulunan Macron, TV5 Monde'a ver-
diği demeçte, Rusya'nın, Fransa'nın askeri
anlamda anlaşmazlığa düştüğü veya etki
kaybı yaşadığı zor durumdaki Afrika ülkeleri
üzerinden "Fransız avcılığı yaptığını" ileri
sürdü. Fransa'nın eski sömürgelerinde eko-
nomik ve tarihi bağlarını kendi çıkarlarına
hizmet etmek için kullanıp kullanmadığına
ilişkin soruya Macron, bu söylemin başka ül-
kelerce oluşturulan bir algı biçimi olduğunu
söyledi. Macron, "Afrika'da etki inşa etmek
isteyen çeşitli güçler (devletler), insanları şüp-
heye düşürerek Fransa'ya ve Fransızcaya
zarar vermek ve kendi çıkarlarına zemin
oluşturmak istiyor." diyerek, TV5 Monde
dahil birçok kanala Rusya tarafından fonla-
nan aktivistlerin çıkıp Fransız karşıtlığı yaptı-
ğını savundu. (AA)

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Uk-
rayna'nın Luhansk bölgesinin Rus ordu-
sundan geri alınması için savaşarak yavaş
yavaş ilerlemeye devam ettiklerini söy-
ledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir
Zelenskiy, Telegram hesabından paylaş-
tığı görüntülü mesajında, Rusya'ya karşı
devam eden savaşın 270. gününe girdik-
lerini söyledi. Rus güçlerinin ülkesine yö-
nelik hava saldırılarını sürdürdüğünü
ifade eden Zelenskiy, en şiddetli çatışma-
ların şimdilik Donetsk cephesinde yaşan-
dığını kaydetti. Ukrayna ordusunun
Luhansk bölgesinde ilerleme kaydettiğine
dikkati çeken Zelenskiy, "Luhansk bölge-
sinde savaşarak yavaş yavaş ilerliyoruz.
Doğu cephesinde sabahtan beri 400'e
yakın bombardıman oldu." dedi. Zelens-
kiy, Rus hava saldırıları sonucu hasar
gören enerji altyapılarının onarım çalış-
malarının devam ettiğini belirterek, baş-
kent Kiev başta olmak üzere ülkenin 15
bölgesinde elektrik tedarik sorunları ya-
şandığını söyledi. (AA)

Macron, Rusya'yı, 'Afrika'da
Fransa'yı avlama projesi 
yürütmekle' suçladı

Zelenskiy: ‘‘Luhansk
bölgesinde savaşarak
yavaş yavaş ilerliyoruz’’ Japonya'da 'Tsushima Ayasofya

Camisi ve Külliyesi' hizmete açıldı

Almanya'daki İslam Toplumu Milli
Görüş (IGMG) teşkilatının desteğiyle
Tokyo'nun 350 kilometre güneybatısında
2 yılda inşa edilen cami için resmi açılış
töreni düzenlendi. Açılışa Türkiye'nin
Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Na-
goya Başkonsolosu Umut Lütfi Öztürk,
IGMG temsilcileri ve yerel davetliler ka-
tıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan
açılışta konuşan Büyükelçi Güngen, cami
projesinin hayata geçirilmesinde emeği
geçenlere şükranlarını bildirdi. "Bu cami
dinimizi ve milli beraberliğimizi genç
nesillere taşıyacaktır" diyen Güngen, ca-
minin Japonya'daki tüm Müslümanlara
hayırlı olmasını temenni etti. Başkonsolos
Öztürk, yapılış sürecine yakından şahit
olduğu "birlik ve dayanışma eseri" caminin
resmi açılışına katılmaktan memnuniyet

duyduğunu belirtti.
"KUCAKLAYICILIĞIN TİMSALİ"
IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün

ise yeni cami ve külliyenin, kent genelinde
"iyinin, doğrunun, güzelin, faydalının
temsili ile güler yüz ve kucaklayıcılığın
timsali" olacağını söyledi. "Hem kültü-
rümüzü hem dinimizi tarih boyunca ya-
şayan milletiz." diyen Ergün, Hucurat
Suresi'ndeki "tanışıp kaynaşasınız diye
sizi milletlere ve kabilelere ayırdık" kısmını
okudu. Nesilleri İslam kültürüyle yetiş-
tirmeyi hedeflediklerini kaydeden Ergün,
kentte yaşayan Türk vatandaşlarına ve
Müslüman milletlere çocuklarını camiye
getirmeleri çağrısı yaptı. IGMG Japonya
Bölge Temsilcisi Rekabi Seyitalioğlu da
"Başkentteki Tokyo Camisi gibi Tsushima
Camisi'nde de her daim Japon misafirler
ağırlamayı hedeflediklerini" söyledi. İlk
ruhsatın alınmasından projenin nihayete
erdirilmesine kadar Japon dostları ile
Müslüman halkların dayanışma hikaye-
sini anlatan Seyitalioğlu, sevinç göz
yaşları döktü. (AA)

Japonya'nın Nagoya kentinde
yaşayan Türk kökenli
vatandaşlar "Tsushima
Ayasofya Camisi ve
Külliyesini" hizmete açtı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de dü-
zenlenen NATO Parlamenterler Asam-
blesi (NATO-PA) 68. Genel Kurulunda
konuşma yapan NATO Genel Sekreteri
Jens Stoltenberg, İstanbul'da geçen
hafta yaşanan "vahşi terör saldırısını"
kınadı. Stoltenberg, NATO Parlamenter
Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK
Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın
Bak'ın Karadeniz Tahıl Koridoru An-
laşması'nın süresinin uzatılmasıyla ilgili
Genel Kurulda yönelttiği bir soruya,
"Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan,
tahıl koridoru anlaşmasının uzatılma-
sında, esir değiş tokuşlarında çok kilit
ve önemli bir rol oynadı. Türkiye NA-

TO'nun önemli ve etkili bir üyesi. Tür-
kiye terörizme karşı mücadelede de
çok güçlü bir NATO ülkesidir. Geçen
hafta İstanbul'da vahşi bir terör saldırısı
oldu. Bunu da kınıyoruz." yanıtını ver-
di.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik
süreçlerine de değinen Stoltenberg,
"Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikle-
rinin ülke meclislerinde onaylanma sü-
recinin sona erdirilmesinin zamanı gel-
di. Bu ülkeler, terörizmle mücadelesinde
gelecekte de Türkiye ile en yakın şekilde
çalışmaya devam edeceklerdir. Finlan-
diya ve İsveç, NATO'ya üyelik süreçle-
rinde Türkiye ile imzaladıkları memo-
randumun gerekliliklerini yerine getirdi.
Bu süreç artık tamamlanmalı." dedi.
Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik
süreçlerinin başvuru anından bu yana
çok hızlı şekilde işlediğini vurgulayan
Stoltenberg, şöyle devam etti: "Bu iki
ülkenin üyelik süreçleri NATO tarihinde
şu ana kadar görülmemiş bir hızda
oldu. Finlandiya ve İsveç şu anda çok
daha farklı bir konumdalar. ABD ve
İngiltere bu ülkelere garanti verdi.
Rusya tarafından Finlandiya veya İsveç'e
herhangi bir saldırı olması halinde NA-
TO'nun harekete geçmemesi düşünü-
lemez. Her türlü garantiye sahipler.
Ben elbette ki meclis onay süreçlerinin

de artık tamamlanmasını istiyorum
ama bu zamana kadar çok hızlı bir
süreç işletildiğini de unutmayalım."

UKRAYNA'YA DESTEKTE 
BİRLİK ÇAĞRISI
Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin

parlamenterlerine "Ukrayna'ya destekte
hepinizin birlik olmasını istiyorum."
ifadesini kullanarak, "NATO olarak,
2022'de Ukrayna'ya desteğimizi arttı-
rarak devam ettirme kararı aldık. Mad-
rid Zirvesi NATO için önemli bir geçiş
dönemi oldu. Rusya'nın stratejik or-
taklıktan çıkarılıp tehdit olarak tanım-
landığı Yeni Stratejik Konsept kabul
edildi ve Finlandiya ve İsveç'in NATO
üyeliğine davet edildi." diye konuştu.
NATO Genel Sekreteri, "(Rusya Devlet
Başkanı Vladimir) Putin, şubat ayında
Ukrayna'yı işgalinde iki stratejik hata
yaptı. Ukraynalıların değerini anlaya-
madı ve NATO'nun onu tam bir birlikle
destekleyeceğini hesaba katmadı. Rusya
şu anda oldukça fazla kayıp veriyor."
dedi. Savaşın çok uzun süreceğinin far-
kında olduklarını ve NATO üyelerinden
uzun süre daha Ukrayna'yı destekle-
meye hazırlıklı olmalarını beklediklerini
kaydeden Stoltenberg, "Bunun bedelini
ödemeye hazırız. Bizler NATO ittifakı
olarak maddi bir bedel ödüyoruz ama
onlar kanlarıyla çok daha büyük bir

bedel ödüyorlar. " değerlendirmesinde
bulundu. "Dünya daha tehlikeli ve daha
kırılgan oldu." diyen Stoltenberg, NATO
üyesi ülkelere "Enerji bağımlılığına
karşı dikkatli olmak lazım. Çin son dö-
nemlerde stratejik yerlerde kendi var-
lığını daha fazla hissettiriyor. Çin dikkat
edilmesi gereken bir ülke." ifadesini
kullandı.

İSPANYA BAŞBAKANI 
SANCHEZ'DEN PUTİN'E ÇAĞRI
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

de yaptığı konuşmada, "NATO için bü-
yük bir geçiş döneminin içinde bulu-
nuyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin
tarafından teşvik edilen, güvenlik ve
istikrarımızı tehdit eden bu meydan
okuma karşısında NATO gerekliliğini,
kararlılığını ve birlik içinde olduğunu
gösterdi." dedi. Sanchez, "Putin'e bu-
radan mesaj göndermek istiyorum. Uk-
rayna'yı rahat bırak. Ulusal egemenliğine
dokunma, toprak bütünlüğünü koru.
Biz NATO üyeleri olarak bunlar elde
edilene kadar, hep birlikte mücadele
edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bu arada NATO Parlamenter Asam-
blesi, "Barış ve Güvenlik için Kadınlar"
temalı ödülünü bu yıl Ukrayna'nın Av-
rupa ve Avrupa-Atlantik Bütünleşme-
sinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı
Olha Stefanishyna'ya takdim etti.(AA)

Stoltenberg: NATO
Genel Sekreteri Jens
Stoltenberg,"Türkiye ve
Cumhurbaşkanı
Erdoğan, tahıl koridoru
anlaşmasının
uzatılmasında, esir
değiş-tokuşlarında çok
kilit ve önemli bir rol
oynadı." dedi.

Tokayev yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Kazakistan Merkezi Seçim Komisyo-
nunun ilk sonuçlarına göre, erken cum-
hurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde
81,31’ini alan Kasım Cömert Tokayev’in
yeniden kazandığı bildirildi. Kazakistan’da
dün ülke genelinde düzenlenen 7. cum-
hurbaşkanlığı seçiminin ilk sonuçları açık-
landı. Merkezi Seçim Komisyonunun ön
sonuçlarına göre, toplam 6 adayın yarıştığı
seçimi Tokayev, oyların yüzde 81,31'ini
alarak yeniden kazandı.  Yaklaşık 12 milyon
kayıtlı seçmenin 8 milyondan fazlasının
sandık başına git-
tiği seçimde gö-
revdeki Cum-
hurbaşkanı
Tokayev’e 6
milyon 456 bin
391 kişi oy ver-
di. Diğer aday-
lardan Ji-

guli Dayrabeyav yüzde 3,42 (271 bin 641
kişi), Karakat Abden yüzde 2,60 (206 bin
206 kişi), Meiram Kajıken yüzde 2,53 (200
bin 907 kişi), Nurlan Auesbayev yüzde 2,22
(176 bin 116 kişi) ve Saltanat Turısbekova
yüzde 2,12 (168 bin 731 kişi) oy oranına
sahip oldu. Seçmenlerin yüzde 5,8’i (460
bin 484 kişi) seçimlerde ilk kez oy pusula-
sında yer alan “Hepsine karşı” seçeneğinden
yana oyunu kullandı.

RAHMAN, MİRZİYOYEV VE 
CAPAROV'DAN TOKAYEV’E 
TEBRİK
Sandık çıkışı ve seçim komisyonu so-

nuçlarına göre, 2019’dan sonra cumhur-
başkanlığı seçimlerini bir daha kazanan
Tokayev’i ilk olarak komşu ülke devlet baş-
kanları tebrik etti. Tacikistan Cumhurbaşkanı
İmamali Rahman, Özbekistan Cumhur-
başkanı Şevket Mirziyoyev ve Kırgızistan
Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tokayev’i
telefonda arayarak seçimdeki zaferinden
dolayı kutladı. Kazakistan halkı, gelecek 7
yıl boyunca ülkeyi yönetecek cumhurbaş-
kanını seçmek için sandık başına gitti. Oy
verme işleminin yerel saatle 07.00’de başlayıp
20.00’de sona erdiği ülkede seçime katılım
oranı ön sonuçlara göre yüzde 69,43 olarak
gerçekleşti. Sandıklar, aynı gün ülkenin
yurt dışındaki temsilciliklerinde de açıldı.

Kazakistan’da yılın başında meydana
gelen ocak protestolarının ardından
haziranda yapılan anayasa referan-
dumu sonrası gerçekleştirilen bu
seçimle ülkenin başına geçecek ki-
şinin, bir daha seçilme hakkı ol-
maksızın, 7 yıllık tek dönemle
cumhurbaşkanlığı görevini üst-

lenmesi ve böylece
gelecekte devlet
sisteminde tekel-
leşme riskinin ön-
lenmesi hedefle-
niyor. (AA)

Kazakistan'da seçim
komisyonunun ilk
sonuçlarına göre erken
cumhurbaşkanlığı seçimini,
oyların yüzde 81,31'ini alan
Kasım Cömert Tokayev
yeniden kazandı.
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Altınova’yı deviren Nilüfer FK, 
yarın Nişantaşıspor deplasmanında!

Bölgesel Amatör Lig 14. Grup’ta (BAL)
mücadele eden Nilüfer Belediye FK, 8.
hafta maçında Altınova Belediyespor’u
konuk etti. Nilüfer Belediyesi İbrahim
Yazıcı Stadyumu’ndaki karşılaşmanın ilk
yarısı, orta alan mücadelesiyle geçti.
İkinci yarıda risk alan her iki takım da,
geliştirdikleri önemli ataklarla seyircilere
heyecan dolu anlar yaşattı. Karşılaşmada
dakika 72’yi gösterdiğinde, Nilüfer Be-
lediye FK oyuncusu Gökhan Aydaş, güzel
bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Ay-
daş, oyuna girdikten 3 dakika sonra
attığı golle, Nilüfer Belediye FK’yi 1-0

öne geçirdi. Maçta heyecan, uzatma da-
kikalarında da devam etti. 6 dakikalık
uzatma süresinde Nilüfer Belediye FK
üç, Altınova Belediyespor da iki kez
yüzde yüzlük gol pozisyonundan yarar-
lanamadı ve maç 1-0 sona erdi. Nilüfer
Belediye FK, Altınova Belediyespor kar-
şısında aldığı bu skorla, haftayı galibiyetle
kapattı. 

YARIN NİŞANTAŞI 
DEPLASMANINDA
Nilüfer Belediye FSK, 7. hafta erte-

leme maçında yarın deplasmanda Aya-
zağa Yusuf Tunaoğlu Stadında  Nişan-
taşıspor ile karşılaşacak. (BÜLTEN)

Nilüfer Belediye FK,
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 
8. hafta maçında evinde
ağırladığı Altınova
Belediyespor’u 1-0 mağlup
ederek, haftayı galibiyetle
kapattı. Bursa Temsilcisi
yarın deplasmanda
Nişantaşıspor maçında bu
seriyi sürdürmek istiyor. 

Bursaspor Teknik
Direktörü İsmail
Ertekin, maç
boyunca kötü bir
oyun ortaya
koyduklarını
ifade ederken,
“Maçın başında
kötü başladık.
İkinci yarı
uyarılarla geçti
ama yine de kötü
başladık. Gol
yedik. Bir süre
sonra
değişikliklerle
tepki verdik.
Uzatma anlarında
meyvesini aldık.
Ama acemice bir
gol yiyerek
bitirişi kötü
yaptık” dedi.

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’un 15’nci
haftasında sahasında Isparta 32 Spor’a
2-1 mağlup olan Bursaspor’da Teknik
Direktör İsmail Ertekin maçın ardın-
dan düzenlenen basın toplantısında
konuştu. Kendileri için kötü bir gün
olduğunu söyleyen Ertekin, “Maçın
başında kötü başladık. İkinci yarı uya-
rılarla geçti ama yine de kötü başladık.
Gol yedik. Bir süre sonra değişik-
liklerle tepki verdik. Uzatma an-
larında meyvesini aldık. Ama ace-
mice bir gol yiyerek bitirişi kötü
yaptık” dedi.

Kötü oynadıkları
bir günde puanın
avantaj olacağı-
nı aktaran tec-
rübeli çalıştı-
rıcı, “ Yazık
oldu. Geçen
haftanın
yansıması
kötü oldu.

Önümüzdeki haftaya çalışarak devam
edeceğiz. Acemilikler giderilmeli. Ta-
raftar da arkamıza alınmıştı. İşler le-
himize gidiyordu. Acemice bir gol
yedik. Çok üzgünüm. Maç boyunca
oyuncularımızın yüzde 90’ının per-
formansı düşüktü. Taraftar oyun değil
mücadele gücümüzü yükselttik. Geçen

hafta oynamamıza müsaade etmişti
bu hafta bu olmadı. Kötü başladık
ve kötü bitirdik. En sevindiğimiz
taraf gole tepki vermemizdi ve

zorladık. Böyle acemice goller
yemememiz gerekiyor. Genç oyun-

cularımızın bazıları per-
formans düşüşünde. Ha-
yatlarında üst üste bu

kadar maç yapmayan
oyuncular bunları yaşa-

yabiliyor. 60’ncı dakikadan
sonra oyundan düşüyorduk
artık fizik seviyemiz bu da-
kikadan sonra artıyor” diye
konuştu.PORSS Kadir Umut PEHLİVAN

Taşkın Güngör: ‘‘Puanlar
almamız gerekiyor’’

İnegölspor Teknik Direktörü Taşkın
Güngör’ün açıklamaları şu şekilde: “Hem
puan olarak hem de psikoloji olarak
her iki takım için de zor bir maçtı.
Oyuna adeta bir ev sahibi takım gibi
başladık ve golü erken bulduk. Buda
bize avantaj sağladı. Rakibin de psikolojik
üstünlüğünü kırdık ve fırsat vermedik.
İlk yarıda oyuna tamamen hakimdik,

pozisyon vermedik. İkinci yarı rakip
biraz daha riske girmeye başladı. Özel-
likle 65. dakikadan sonra oyun git-gele
döndü. Gol de yiyebilirdik, farklı da ka-
zanabilirdik. İkinci golü de atınca ta-
mamıyla oyunu kontrol etme noktasına
geldik. Haftalardır aldığımız yenilgiler
de oyuna yansıdı. Her şeye rağmen
moral olarak, oyun olarak ve skor olarak
memnun olduğumuz bir maçtı. Nefes
aldık ama tabi ki yaramız iyileşmez.
Bundan sonraki süreçte puanlar almamız
gerekiyor. İçerdeki sıkıntılarımız devam
ediyor, sakatlığı devam eden futbolcu-
larımız var. Yine oyun esnasında oyun-
dan düşen arkadaşlarımız oluyor bunlara
müdahale etmekte çok zorlanıyoruz.
Mevkisel olarak kadro derinliğimiz dar.
Bu da rakibe oyunsal üstünlükler sağ-
layabiliyor. Bu hafta Ersel ve Hamza
aramıza katılabilir.” 

İnegölspor Teknik Direktörü
Taşkın Güngör, deplasmanda 

2-0 kazandıkları Sivas
Belediyespor maçını
değerlendirdi. Güngör,
‘‘Yaramız var ve
iyileştirmek zorundayız.
Puanlar almamız

gerekiyor.’’ dedi.

n Kadir Umut PEHLİVAN

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 13.
Grup'ta zirve mücadelesi veren Gö-
rükle İpekspor ve Bursa Doğugücü
FK'da gülen taraf Görükle İpekspor
oldu. Bölgesel Amatör Lig 13.Grup-
ta Bursa  temsilcileri Görükle İpeks-
por ve Bursa Doğugücü FK derbi
oynadı. Görükle İlçe Stadında kar-
şılaşan iki takımdan 1-0'lık skorla
kazanan Görükle İpekspor oldu.
Görükle İpekspor’un golünü 75.
Dakikada Cengizhan Gündüz kay-
detti. 

Bursa Derbisinde kazanan
Görükle İpekspor 

n Kadir Umut PEHLİVANn Kadir Umut PEHLİVAN n Kadir Umut PEHLİVAN

TOFAŞ deplasmanda
Fenerbahçeye mağlup!

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin
7. hafta mücadelesinde deplas-
manda Fenerbahçe Beko’ya 82-68
mağlup oldu. Türkiye Sigorta Bas-
ketbol Süper Ligi 7. haftasında
TOFAŞ, Fenerbahçe Beko’ya konuk
oldu. Ülker Spor ve Etkinlik Salo-
nu’nda oynanan maça Berk Uğurlu,
Rob Gray, Arturas Milaknis, Deon
ompson, Boubacar Toure beşiyle
başlayan Mavi Yeşilliler, ilk baske-
tini kaptan Berk ile buldu. 

Bursa Süper Amatör B Grubu'nda
Kestel Belediyespor, deplasmanda
Nilüferspor ile kaşrı karşıya geldi.
İki takım birer puana razı oldu.
Bursa Süper Amatör B Grubu'nda
oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3
beraberlik alan Kestel Belediyespor,
Nilüferspor ile deplasmanda 1-1
berabere kaldı. Kestel Belediyespor
aldığı bu beraberlikle 21 puanla 3.
sırada yer aldı. Nilüferspor ise 10
puanla 10. sırada bulunuyor. 

Kestelspor ve Nilüferspor
puanları paylaştı



Osmaneli ilçesinde
yetiştirilen ve hasadı
devam eden ıspanak,
günlük ortalama 200
tarım işçisi evinin
geçimini sağlıyor. Tarım
işçisi Hatice Güneş,"10
yıldır ıspanak tarlasında
işçi olarak çalışıyorum.
Burada çalışarak
hem evin
ekonomisine
katkı sağlıyorum
hem de
çocuklarımın
geleceği için
çalışıyorum."
dedi. 

Marmara Bölgesi'nin ıspa-
nak ihtiyacının bir bölümünün

karşılandığı Sakarya
Vadisi'ndeki ilçeye

bağlı köylerde
ü r e -

tim yaklaşık 4 bin dönüm ara-
zide yapılıyor. Bu sezon Os-
maneli'de 10 bin ton rekolte
bekleniyor. Köylerde, günlük
ortalama 200 tarım işçisi evi-
nin geçimini sağlıyor. Sabahın
erken saatlerinde başlayan

mesai gün boyu
s ü r ü y o r .

H a s a t
e d i -
l e n

ıspanaklar başta İstanbul ol-
mak üzere Marmara Bölge-
si'ndeki Kocaeli, Sakarya, Bur-
sa, Tekirdağ gibi kentlerin
yanı sıra Ankara, Eskişehir ve
Kütahya'ya gönderiliyor. Os-
maneli Üretim ve Pazarlama
Kooperatifi Kurucular Kurulu
Başkanı Ertuğrul Ünver, AA
muhabirine, ilçedeki tarımın

yaz kış aralıksız devam et-
tiğini söyledi. Aynı arazide

yazın karpuz, kışın 3
kez ıspanak yetiştiri-
lebildiğini belirten
Ünver, ıs-

p a n a k

hasadında çoğunlukla kadın
işçilerin çalıştığını dile getirdi.
Hasat süresince her gün 150-
200 işçinin tarlalarda mesai
yaptığını bildiren Ünver, "Ara-
zimiz kumsal arazi, kalitesi
ve rekolte iyi oluyor. Bu yüz-
den ıspanağımız pazara da uy-
gun, dayanıklı." dedi.

"HEM ÜRETİYORUZ 
HEM İSTİHDAM
SAĞLIYORUZ"
İlçede 8 yıldır ıspanak üre-

ten Metin Ercan da eylül ve
ekim aylarında ekilen sebzenin
hasadına kasım ayında başlan-
dığını ifade etti. Üretim, hasat
ve satış döneminde ıspanak
sayesinde istihdam sağladıkları
bilgisini veren Ercan, "Ispana-
ğın kilosunu 7-10 liradan iç
piyasaya veriyoruz. Marmara
Bölgesi'nin ıspanak ihtiyacının

yüzde 30-40'ını karşılıyoruz.
İşçi ve malzeme bazında mali-
yetlerimiz biraz yüksek ama
üretmeye devam ediyoruz. Bu-
rada hem üretiyoruz hem de
birçok insanın evine ekmek
götürmesine vesile oluyoruz."
diye konuştu. Üretici Kadir
Özyılmaz ise sabah erken sa-
atlerde tarlaya geldiklerini, sö-
külen ve kasalara doldurulan
ıspanakları kamyonlarla Mar-
mara Bölgesi'ndeki sebze hal-
lerine gönderdiklerini aktardı.
Tarım işçisi Hatice Güneş de
aile bütçesine katkı sağlamak
için sabahın ilk ışıklarında tar-
laya geldiklerini anlatarak, "10
yıldır ıspanak tarlasında işçi
olarak çalışıyorum. Burada ça-
lışarak hem evin ekonomisine
katkı sağlıyorum hem de ço-
cuklarımın geleceği için çalı-
şıyorum." dedi. (AA)
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Erzincan'da ilkbaharda
sürüleriyle 3 bin rakımlı
yaylalara çıkan göçerler,
havaların soğumasıyla kışı
geçirecekleri bölgelere
dönmek için zorlu
yolculuklarına başladı.

Günlerce süren zorlu yolculuğun
ardından meralara ulaşan göçerler,
burada belirli alanlarda çadır kurarak
bir süre mola veriyor. Zorlu coğrafyada
hem kendilerini hem de sürüyü yaban
hayvanlarından korumak için de mü-
cadele ederek ilerleyişini sürdüren
göçerler, günlerce süren yolculuğun
ardından köylerindeki kışlaklara (daha
düşük rakımlı, ılıman iklimli bölgeler)
ulaşacak. Göçerler, yaylada ürettikleri

Erzincan tulum peyniri,
tereyağı ve çö-

k e -

lek gibi ürünleri satarak geçimlerini
sağlıyor.

"İLKBAHARDAN 
KAR YAĞANA 
KADAR DAĞLARDAYIZ"
Bölgedeki çobanlardan Haydar

Muhammedi, AA muhabirine, hava
şartlarının her geçen gün daha da
zorlaştığını, bu yüzden de göç yolcu-
luğuna başladıklarını söyledi. Mera
ve yaylalarda çadırlarda yaşadıklarını,
havaların soğuduğunu, yüksek ke-
simlere kar yağmaya başladığını dile
getiren Muhammedi, "Yağmur, kar

yağışı ve soğuk hava bizlerin
şartlarını zorlu-

y o r .

Sonuçta dağın başındayız. Yaptığımız
iş aslında kolay değil. Bu işin baharı
var, koyunların yavrulaması ve hay-
vanların yaban hayatında her türlü
tehlikeye karşı otlatılmaları var. İlk-
bahardan kar yağana kadar dağlar-
dayız. Kar yağdıktan sonra kışlakla-
rımıza geri dönüyoruz." dedi. Mu-
hammedi, hem kendilerini hem de
sürüyü, domuz, ayı ve kurt gibi hay-
vanlara karşı korumaya çalıştıklarını
kaydetti. Göçerleri yolculuklarında
ziyaret eden Erzincan Damızlık Ko-
yun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı
İbrahim Karakuş ise havaların so-
ğ u m a s ı

ile yayla ve meralarda bulunan hay-
vanların kışlaklara yolculuklarının
başladığını söyledi. Hayvancılığın
zorluğuna dikkati çeken Karakuş,
üreticilerin rahat bir yaşamdan ve
teknolojiden uzak çalışma hayatla-
rının bulunduğunu belirtti. Zor şart-
lardaki üretimden dolayı sektöre yeni
insanlar kazandıramadıklarını ifade
eden Karakuş, sektörde daha çok ki-
şinin çalışmasını sağlamak için devlet
desteğinin artarak devam etmesi ge-
rektiğini ifade etti. 

(AA)


