
Bursa’da tartışmaların odağında 
olan Alaçam’daki kaçak eviyle ilgili 
iddialara  basın toplantısı düzenleyerek 
aylar sonra yanıt veren eski Bakan 
Faruk Çelik, 2017 yılında yazlık bir 
barakanın yer aldığını iddia ettiği yere 
imar barışı belgesi aldıktan sonra ah-
şaptan bir ev yaptığını söyledi. Ancak 
Çelik, 2017 yılında var olduğunu iddia 
ettiği evin fotoğrafını gösteremediği 
gibi Google’de de böyle bir görüntüye 
rastlanmıyor. Çelik, konuşmasında 
gazetecileri de hedef alırken, siyaseten 
ilginç mesajlar verdi.  

“ALAÇAM’DAKİ EV 
KAÇAK DEĞİL” 

Alaçam’daki evinin 69 metrekare 
olduğunu söyleyen Çelik, evi ahşaptan 
ve gram beton yok diye savundu. Ko-
nuşmasında özellikle AK Partili Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 
ve AK Partili Kestel Belediye Başkanı 
Önder Tanır’ı hedef alan ve kendisine 
kumpas kurulduğunu ileri süren Çelik, 
“Bina ruhsatlıdır ancak ruhsatsız hale 
getirme gayretleri olmuş bizim bilgimiz 
dışında. Ruhsatsız hale gelmiş... Ey-
vallah…” iddiasında bulundu.  Oysa 
Çelik, belediyelerden alamadığı ruhsatı 
neden Çevre Şehircilik’ten aldığını net 
olarak ortaya koyamadı.  

“GÖRÜNTÜ YOK  
ELİMİZDE BELGE VAR” 

Kestel Belediyesi’nin emlak beyan-
namesi aldığını, ve bu emlak beyanna-
mesi 2017 yılına ait olduğunu, 2018 
yılında alındığını dile getiren Çelik, 
Kestel Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü ile birlikte gayret göste-
rerek yılbaşı tatili demeden apar topar 
işlem başlattığını ileri sürdü. Cimer’den 
gelen yazıya belediyenin beyanname 
yazısını vermemesi yüzünden evinin 
imar barışı belgesinin iptal edildiğini 

ileri süren Çelik, “CİMER’e gelen yazıya 
bu belgeyi koyup cevap verseler sorun 
olmayacaktı. 22 kurum o ahşap yapıya 
onay verdi, sadece iki kurum Kestel ve 
Büyükşehir Belediyesi hayır dedi. Cİ-
MER’in yazısı üzerine alel acele Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden kaçak 
zaptı tutturdular. Sonra olayı basına 
servis ettiler. Biz olayı basından öğrendik. 
Ancak işin arkasında kimlerin olduğunu 
biliyoruz. Görüntüyü getirin diyoruz, 
görüntü yok. 2017’de burayı yapan ar-
kadaşlar yazlığa göre yapmışlar, burası 

1 metre kar oluyor, dokuzuncu, onuncu 
ayda söktüler, yerine 2018’de tekrar 
burayı bu şekilde yaptılar. Yapan ustalar 
orada, görüntü bizde yok. Elinizde belge 
var, bana demişsiniz ki 2017’de orada 
bu evi yaptınız demişsiniz zaten. Bu-
nunla niye işi bitirmiyorsunuz. Şehir-
cilik’e gidiyor, Şehircilik de apar topar 
bitiriyor. Bitse de o da önemli değil, biz 
medya yoluyla bu işi duyuyoruz. Önce 
medyaya servis ediliyor, sonra biz du-
yuyoruz” diyerek kendini savundu.  

“İNADA BİNDİRDİLER” 

Kestel Belediye Başkanı Önder Ta-
nır’ın kendisine gelerek konuyu izah 
etmek yerine inada bindirdiğini ileri 
süren Çelik, “Kestel Belediyesi böyle bir 
yola girecekse bana deseydi ki Sayın 
Bakan bu sıkıntılı olacak.  Ben de bunun 
altından kalkamıyorum.  Öyle bir zormuş 
ki bu iş, mümkün değil Sayın Bakanım. 
Tamam Başkan sen riske girme, al evi 
götür bir fakire ev yap derdim. Benim 
böyle bir ihtiyacım yok. Kestel Belediyesi 
söylese, inada bindirmese bu duruma 
gelmeyecekti. Konuyu Türkiye’ye yayı-
yorlar, inada bindirdiler” diyerek aslında 
buranın ruhsatlandırmasının olamaya-
cağını kendisi de itiraf etti.

Ticaret Bakanlığı, son günlerde kamuoyuna 
yansıyan haksız fiyat artışı iddialarına karşı ha-
rekete geçerek, marketlerde fahiş fiyat ve etiket 
denetimi yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 28 Kasım’daki Kabine Toplantısı’nın 
ardından “(Zincir marketlerdeki fiyatlar) Ortaya 
konan ithamlar, Ticaret Bakanlığımız ile Hazine 
ve Maliye Bakanlığımız tarafından yakından takip 
edilmektedir. Ticaret Bakanlığımız bu çerçevede 
yaptığı hazırlıklar doğrultusunda önümüzdeki 
günlerde yeni uygulamaları devreye alacaktır.” 
ifadelerini kullanmıştı.   n 5. sayfada

Bursa  Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Bursa İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya En-
gelliler Günü dolayısıyla özel bir programa 
imza attı. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen 3 Aralık Dünya En-
gelliler Günü Programı’na BUÜ Rektörü Prof. 
Dr. Ahmet Saim Kılavuz, İl Milli Eğitim Müdür 
Vekili Erdal Kaya, akademisyenler, öğretmenler, 
özel gereksinime ihtiyaç duyan öğrenciler ve 
aileleri katıldı. n 8. sayfada

Yıldırım Belediyesi, 
1-30 Kasım tarihleri 
arasında “Kirletmeyin, 
Dönüştürün” sloganıyla 
‘1 Litre Bitkisel Atık Yağ 
Getirene 10 Litre Su 
Hediye’ kampanyası 
doğrultusunda 1,5 ton 
atık yağ topladı. 

n 2. sayfada

“Dünya 5’ten 
büyüktür”
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Hakkarili şehit son  
yolculuğuna uğurlandı

n Haberi 6’da

“Altılı masa 
Türk halkına  
güvenmiyor”  

Bozdağ:

n Haberi 6’da

Erdoğan:

Alpaslan 
YILDIZ

4’TE

“Türkiye’yi örnek 
gösterilen bir ülke 

konumuna taşıdık”

BUÜ’de anlamlı etkinlik

Ticaret Bakanlığı marketlerde 
“fahiş fiyat” denetimi yaptı 

Bursa,   
Aziz Torun’dan 
büyüktür!

Yıldırım bir ayda  
1,5 ton atık yağ topladı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü 
mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Hak-
karili Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz, 
düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. 
Hakkarili Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz 
(26), Zap-Avaşin-Basyan bölgesinde düzenlenen 
“Pençe-Kilit” operasyonunda şehit olmuştu. 
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlı-
ğında yapılan törenin ardından şehidin cenazesi 
Ulu Cami’ye getirildi. n 7. sayfada

Bursa’da eğitim 
uçağı düştü: 
Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarında 
düşen eğitim uçağında Yunuseli Sportif Havacılık 
Derneği Başkanı pilot Hakan Köksal ile yanında 
bulunan Burcu Sağlam hayatını kaybetti. 

Sakarya'nın Pamukova ilçesinden kalkan 
eğitim uçağı, dün saat 15.40 sıralarında 
merkez Ovaakça Doğalgaz Çevrim 
Santrali yakınlarında düştü. Ba-
caların yanına düşen eğitim 
uçağında Yunuseli Sportif Ha-
vacılık Derneği Başkanı Pilot 
ve aynı zamanda Çalı Mahalle-
sinde bulunan KPS Yedek Parça isimli 
firma sahibi Hakan Köksal (54) ile uçakta 

yolcu olarak bulunan güzellik uzmanı Burcu Sağ-
lam (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Vali 
Yakup Canbolat, konunun her yönüyle araştı-

rıldığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü 
ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Alinur Aktaş ise yaptığı açıklamada, 
ihbarın kendilerine saat 15.40’ta gel-

diğini, 8 dakika sonra 3 araç ve per-
sonelle olay yerine ekiplerin gittiğini 
söyledi. 

2 ölü

Hakan Köksal

n 7. sayfadaBurcu Sağlam

      Kestel Alaçam’da 2017’den sonra yaptığı  
      evi için aldığı imar barışı belgesi iptal 
edilen ve belediye encümeni tarafından yıkım 
kararı verilen eviyle ilgili iddialara cevap 
veren Eski Bakan Faruk Çelik, Büyükşehir 
Belediyesi ve Kestel Belediyesi’ni hedef aldı. 

    Kaçak yapısıyla ilgili açıklama yapmayan muhalefet  
    il başkanlarına teşekkür eden Çelik, Efkan Ala, Bülent 
Arınç ve Mehmet Müezzinoğlu’nu eleştirerek,  
“İsterdim ki bu üç arkadaş Bursa’ya geldiğinde gelip 
bizden bilgi alsınlar. Neyin doğru, neyin öncelikle 
yapılması gerektiğini kendilerine söylerdik” dedi.

Faruk Çelik, kendi partisinin belediye başkanlarını hedef aldı!

2017 2021

3 3

Öte yandan Çelik’in en ilginç açıklamalarından birisi de muhalefet il başkanlarıyla 
ilgili yaptıkları oldu. Aylarca kamuoyu gündeminde olmasına rağmen Çelik’in kaçak 
eviyle ilgili tek satır konuşmayan il başkanlarına teşekkür eden Eski Bakan Faruk 
Çelik, “CHP, MHP ve İYİ Parti yöneticilerine bu konuyu gündemlerine almadıkları için 
teşekkür ederim. Ayrıca AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan’a da hakkımda yazılanlarla 
ilgili arkamda durduğu için, prim vermediği için teşekkür ederim” dedi. 

Muhalefet il başkanlarına teşekkür etti

n Kadir Umut Pehlivan’ın 
haberi 7. sayfada
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Mevsim değişimlerinden dolayı ya 
da uzun süre ekrana bakmaktan kay-
naklı göz kaşıntısı hemen hepimizin 
başına gelebiliyor. Bazılarımız çay 
banyosu yapıyor bazılarımız da göz-
yaşı damlası ile çözüm bulmaya çalışı-
yoruz ama kaşıntıyı çok da 
önemsemediğimiz bir gerçek ne yazık 
ki. Oysa göz kaşıntısı sadece mevsim-
sel ya da ekrandan kaynaklı olmuyor. 
Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalık-
ları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, 
kaşıntıyla ortaya çıkan konjonktivit 
hakkında bilgiler paylaştı bizlerle. 
Ben de Uslu’nun açıklamalarını siz-
lerle paylaşıyorum: “Konjonktivit ki-
şiden kişiye veya bir gözden diğerine 
kolaylıkla bulaşabilen bir hastalık. El 
hijyenine dikkat etmemek, kirli ellerle 
gözlere dokunmak, gözleri ovuştur-
mak veya kaşımak ile konjonktivada 
kolaylıkla bir enfeksiyon gelişebilir. 
İyileşen konjonktivitler dikkat edil-
memesi halinde yeniden tekrarlayabi-

lir. Bu enfeksiyonların sık tekrarla-
ması ise gözde kalıcı hasarlara yol aça-
bilir. Bu nedenle konjonktiviti 
önlemek adına çeşitli önlemler alın-
malı”  

Uslu’nun verdiği bilgiler arasında 
aklımızda kalması gereken satırları da 
sizler için derliyorum; Uslu, konjonkti-
vitin belirtilerinin tek gözde veya her 
iki gözde kızarıklık, gözde kaşıntı veya 
yanma hissi, gözün ışığa veya göz 
kırpma hareketine karşı hassasiyet ge-
lişmesi, göz kapaklarında şişme, göz-
lerde kumlu veya pürüzlü bir his, gece 
boyunca biriken ve sabah sertleşerek 
gözü açmakta zorlanmaya neden olan 
akıntı, söz konusu akıntıdan kaynaklı 
gözlerde aşırı çapaklanma olduğunu 
vurguladı. Dikkat çeken bu bilgileri de 
bizlere şu cümlelerle aktardı: “Kızarıklık 
tek bir gözde ya da iki gözde birden ola-
bilir. Alerjik kökenli konjonktivitte ge-
nelde her iki göz de etkilenir. 
Enfeksiyöz ajanların neden olduğu 

konjonktivitte ise tek bir gözde başla-
yan enfeksiyon bu göz ile sınırlı kalabi-
lir ya da zamanla diğer göze de 
bulaşabilir. Hijyene dikkat edilmesi ve 
muayeneden geçilerek tedaviye başlan-
ması durumunda bulaşma olasılığı aza-
lır. Hastanın yaşadığı semptomlar ve 
sağlık öyküsü göz önünde bulundurula-
rak konjonktivitin nedeni saptanabilir. 
Alerji testi veya konjonktivitten kay-

naklı bir görme kaybı olup olmadığını 
araştıran keskinlik testi, yapılması öne-
rilebilecek bazı testlerdendir. Enfeksi-
yon kaynaklı bir durumdan 
şüpheleniliyorsa iltihaplanmaya yol 
açan bakteri veya virüsün türünün tam 
olarak tespit edilebilmesi için pamuklu 
çubuk yardımıyla göz salgısından örnek 
alınarak incelemeye gönderilebilir. Bun-
ların haricinde nadir de olsa hekim ta-
rafından daha farklı tanı testleri 
istenmesi mümkündür. Muayene ve 
testlerden elde edilen bulgular ışığında 
konjonktivit için tedavi başlatılır”  

Konjonktivitten korunmak da 
mümkün elbette, Uslu’nun bu yönde 
alınması gereken tedbirlere dair uya-
rıları ise şunlar: “Elleri gün içerisinde 
sık sık yıkamak ve temiz olmayan el-
lerle kesinlikle gözlere dokunmamak. 
Kirli ellerle kontakt lens takıp çıkar-
mamak, kontakt lensleri ve lens so-
lüsyonlarını kullanım koşullarına, 
sürelerine ve hijyen kurallarına dikkat 

ederek kullanmak. Banyo ve duş es-
nasında kontakt lensleri çıkarmak. 
Yüzme havuzlarına girerken yüzücü 
gözlüğü kullanmak. Havlu, makyaj 
malzemesi veya göz kremi gibi malze-
meleri başkalarıyla ortak olarak kul-
lanmamak. Cep telefonu, klavye, 
mouse gibi ellerle sürekli temas eden 
maddelerin düzenli olarak dezenfek-
siyonunu yapmak. Hapşırma ve ök-
sürme eylemleri sırasında ağzı bir 
peçete ile kapatmak, ardından elleri 
yıkamadan gözlere dokunmamak. 
Alerjik gözlere sahip olan kişilerde 
alerji kaynağı olduğu bilinen ajanlar-
dan uzak durmak, içeriği bilinmeyen 
ve alerji oluşturan makyaj malzemele-
rinin kullanımından kaçınmak.” 

Gözlerinizde kaşıntı, kızarıklık, 
akıntı gibi sorunlar olduğunda mu-
hakkak bir doktora görünmek ve ge-
rekli tedaviyi geç kalmadan almak çok 
önemli. 

Elif 
SUCU

Gözleriniz  
kaşınıyor mu?

Proje neticesinde 1 litre atık yağ top-
layıp ekiplere teslim eden tüm vatan-
daşlara 10 litre su hediye edildi. İlçe sa-
kinlerinden 1 ayda 1,5 ton atık yağ top-
lanarak toplamda 1,5 milyon ton su kir-
letmekten kurtarıldı. Yıldırım Belediye 
Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede sıfır atık 
bilincinin yaygınlaştırılması adına öncü 
projelere imza attıklarını söyledi. Tür-
kiye’de her yıl yaklaşık 2 milyon ton bit-
kisel yağ tüketildiğini ifade eden Belediye 
Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu yağların kul-
lanımı sonucunda ise yıllık olarak yaklaşık 
400 bin ton nebâtî atık yağ oluştuğu 
tahmin edilmektedir. 1 litre atık yağ, 1 
milyon litre içme suyunu kirletiyor. Mev-
cut su kirliliğinin yüzde 25’i atık yağlardan 
kaynaklanmaktadır. Dünya su kıtlığı ile 

karşı karşıya. Suyumuzu tasarruflu kul-
lanmak ve kaynaklarımızı korumak zo-
rundayız” dedi. Yıldırım Belediyesi olarak, 
kaynakların doğru kullanımı ve korun-
ması alanından farkındalık oluşturan 
çalışmalara imza attıklarını kaydeden 
Başkan Yılmaz, “Atık yağlarınız suya dö-
nüşüyor sloganıyla Kasım ayında 1 litre 
atık yağ getiren vatandaşlarımıza 10 
litre su hediye ettik. Topladığımız 1,5 
ton atık yağ ile 1,5 milyon ton su tasar-
rufu sağladık. Düzenlediğimiz kampanya 
ile sınırlı olan su kaynaklarımızı korurken, 
vatandaşlarımızın da bilinçlenmesini 
sağlıyoruz. Bu alanda fark oluşturan 
projelerimizi artırarak, öncü belediye ol-
mayı sürdüreceğiz. Bu çalışma bir bele-
diyecilik hizmetinden ziyade bizim ge-
lecek nesillere borcumuzdur. Unutma-
yalım ki yeşil ve temiz bir dünya ataları-
mızın bize mirası değil, çocuklarımızın 
emanetidir” diye konuştu. 

(İHA)

Birleşmiş Milletler tarafından 25 Kasım, 
‘Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldı-
rılması İçin Uluslararası Mücadele Günü’ 
olarak belirlenirken; Bursa’da kadına yönelik 
şiddete karşı farkındalık oluşturmak ama-
cıyla panel ve seminerler düzenliyor. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Aile 
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 
Tayyare Kültür Merkezi’nde organize edilen 
programda, kadına yönelik şiddete dikkat 
çekildi. Bursa Milletvekili Emine Yavuz 
Gözgeç’in de katıldığı programın açılışında 
konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili 
Halide Serpil Şahin, kadına yönelik şiddete 
karşı toplumsal bilinç oluşturulması amacıyla 
yerel ve ulusal ölçekte önemli çalışmalar 
hayata geçirdiklerini söyledi. Özellikle kadın 
istihdamının sağlanması için her türlü 
çabayı gösterdiklerini ifade eden Şahin, 
“Geçtiğimiz yıl kurduğumuz Bursa İstihdam 
ve Kariyer Ofisi’nin açılışın ardından, ilk 6 
ayda 2500 civarında kadınımızla görüşüldü 
ve 482 kadın istihdam edildi. Bunun ya-
nında, Büyükşehir Belediyesi Kadın Kulübü 
uygulaması ile Bursa genelinde şiddete ma-
ruz kalan ve kalma ihtimali olan kadınla-
rımızın başvuru yapabileceği, tüm kamu 

kuruluşların telefonların yer aldığı uygu-
lamayı hayata geçirdik. Kadınların hayat-
larını kolaylaştırmak için yaptığımız çalış-
malar aralıksız devam ediyor” dedi. Kadına 
şiddetin sadece Türkiye’nin değil dünyanın 
sorunu olduğunu ifade eden Bursa Millet-
vekili Emine Yavuz Gözgeç de, “Her 3 ka-
dından 1’i şiddete maruz kalıyor. Tüm ka-
dınlar arasında ‘eski eşi veya partneri tara-
fından şiddete uğrama oranı’ sorun ol-
maktan çıkamamış. Kadına şiddetle mü-
cadele, aslında topyekun mücadeleyi ge-
rektiriyor. Kurumlar, bakanlıklar, sivil top-
lum kuruluşları, erkekler, kadınlar ve halkın 
da mücadele etmesi gereken bir konu. Ba-
kanlıklarımız, şiddet için çok önemli projeler 
hayata geçirdiler. Farkındalığı artırmamız 
gerekiyor” diye konuştu. Aile ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdür Muammer Doğan da 
şiddetle mücadele konusundaki çalışmaları 
kesintisiz sürdürdüklerini söyledi. Doğan, 
“Şiddette mücadele, çok emek ve özveri is-
teyen bir iş. Eğitimin ilk kademesinden 
son kademesine kadar bilgilendirme çalış-
maları gerçekleştiriyoruz. Tüm bu çabaları 
‘ortak akılla sürdürebilmek için’ kamuoyuna 
duyuruyoruz. Şiddet, sadece kamunun 
değil tüm ülkenin hatta dünyanın ortak 
sorunu. Sadece kadına değil şiddetin her 
türlüsünü ‘sıfır tolerans ilkesiyle’ daha güzel 
yarınlarda konuşabileceğimiz ümidiyle ya-
şıyoruz” şeklinde konuştu. Protokol ko-
nuşmalarının ardından, Sosyal Hizmetler 
Uzmanı İdil Berfin Akbaş’ın şiddete yönelik 
‘Farkındalık’ sunumu ile Bursa Anadolu 
Lisesi öğrencilerinin şiddetle mücadeleye 
ilişkin gölge oyunu ilgiyle takip edildi. (İHA)

İnegöl Belediyesi, 3 Aralık Dünya En-
gelliler Günü için “Bir Mavi Kapak, Bir 
Mutlu Hayat” sloganıyla kampanya baş-
lattı. Bu çerçevede 5 özel gereksinimli 
öğrenci için engelli aracı alınması he-
deflenirken, kampanyaya Hacer Salih 
Yıldız İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerinden 
büyük destek geldi. Kampanyayı duyarak 
kendi aralarında organize olan 34 kişilik 
sınıf, Fatma Dilruba Karataş isimli öğrenci 
öncülüğünde öğretmenleri Ceyda Güllüler 
Ayar’ın da katkılarıyla okuldan, ailelerinin 
iş yerlerinden, komşularından mavi kapak 
toplamaya başladılar. “Minik Kapaklardan 
Kocaman Mutluluklara” sloganıyla öğ-
renciler 14 çöp poşeti mavi kapak topla-
mayı başardı. Belediye Başkanı Alper 
Taban, öğrencilerin bu başarılı çalışması 
sonrası bugün Hacer Salih Yıldız İlkoku-
lunu ziyaret etti. Burada mavi kapak 
toplama serüvenlerini anlatan öğrenci 
Fatma Dilruba Karataş, “Arkadaşlarımla, 

babalarımızın iş yerlerinden, komşula-
rımızdan, tanıdıklarımızdan birlik be-
raberlik içerisinde kapakları topladık. 
İnşallah özel gereksinimli arkadaşlarımıza 
umut olmuş oluruz” dedi. Belediye Baş-
kanı Alper Taban ise “Tüm çocuklarımız, 
gençlerimiz bu duygularla benzer şeyleri 
düşünüyor. Ben hem öğrencilerimiz hem 
öğretmenlerimizin her birine teşekkür 
ediyorum. Yaşam içerisinde sağlığı bizler 
kadar iyi olmayan vatandaşlarımız da 
var. Her yaştan vatandaşımız var bu du-
rumda. Onlara biz birlikteyiz, beraberiz, 
sizlerin bizden bizim sizlerden farkımız 
yok demek adına, sizlerin de yaşam ko-
şullarınızı bizler gibi hale getirmek için 
bizler de gayret edeceğiz diyoruz. Bu 
noktada şehrimizin belirli bölgelerinde 
mavi kapakların atılarak biriktirileceği 
alanlar oluşturduk. Özellikle oralarda 
birikenleri de alarak karşılığında otomatik 
engelli araçları temin ediyoruz ve va-
tandaşlarımıza teslim ediyoruz” diye ko-
nuştu. 5 engelli öğrenciye umut olacak 
kampanyadan da söz eden Başkan Taban, 
“Önümüzde 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü var. Bu vesileyle sizlerin mavi 
kapak desteği kampanyamız neticesinde 
çok hızlı bir şekilde karşılık bulacak. Aynı 
zamanda plastik atıklar doğada yüzyıllar 
boyunca kalıyor ve çevre kirliliği de oluş-
turuyor. Bu farkındalıklarla çevreyi kir-
leten plastikleri de doğru şekilde bertaraf 
etmiş oluyoruz. Temiz bir çevre elde 
etmiş oluyoruz” ifadelerinde bulundu. 
Ziyaret sırasında toplanan mavi kapaklar 
da teslim edildi. (İHA)

Bursa Bölge Devlet Senfoni Or-
kestrası, Türkiye-Fransa Dostluk 
Konserinde Erich Wolfgang Korn-
gold’un “Viyolonsel Konçertosu”nu, 
Arthur Honegger’in “Viyolonsel 
Konçertosu”nu ve Wolfgang Ama-
deus Mozart’ın 38. Senfonisini 
(Prag Senfonisi) sanatseverler için 
yorumlayacak. 

Bu akşam 20.00’de gerçekle-
şecek konserin ilk yarısında, dün-
yaca ünlü Viyolonsel Sanatçısı Vic-
tor Julien-Laferriere, Erich Wolf-
gang Korngold’un “Viyolonsel Kon-
çertosu” ve Artur Honegger’in “Vi-
yolonsel Konçertosu” ile sahnede 
olurken, ikinci yarıda ise Cumhur-
başkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi 
Cemi’i Can Deliorman, Mozart’ın 
38. Senfonisi (Prag Senfonisi) ile 
sanatseverlerle buluşacak. Konsere, 
Bursa Filarmoni Derneği, Institut 
Français Türkiye, Fransa Bursa 
Fahri Konsolosluğu, Bursa Türk-
Fransız Kültür Derneği ve Uludağ 
Premium’un katkılarına ek olarak 
Valeo, Egemenoğlu Hukuk Bürosu 
ve Orhan Holding destek veriyor. 
Konserin biletleri, biletinial.com ad-
resinden satışa sunulurken, Bursa 
Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Mü-
dürlüğü bilet gişesinden veya konser 
günü Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi gişesinden de bilet almak 
mümkün. Konser hakkında detaylı 
bilgi, bursasenfoni.gov.tr adresinde 
sanatseverlere sunuluyor. (İHA)

İnegöl’de bir kuaför, 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü nedeniyle 
özel vatandaşların saç kesimi başta 
olmak üzere bakımlarını gerçek-
leştirdi. 

Kuaför Ceyhun Işık ve ekibi 
Akhisar Mahallesi Karalar yolu 
üzerinde faaliyet gösteren reha-
bilitasyon merkezinde kalan özel 
vatandaşların, saç kesim, bakımını 
yaptı. Işık ve ekibi rehabilitasyon 
merkezine giderek 25 kadın ve 25 
erkek olmak üzere 50 özel vatan-
daşın saç ve sakal kesiminin yanı 
sıra kadınları ise makyaj yaparak 
güzelliklerine güzellik kattı. Et-
kinlikle alakalı açıklama yapan 
Ceyhun Işık, “3 Aralık Dünya En-
gelliler Günü için bir farkındalık 
olsun istedik. Sağ olsun bazı kuaför 
ve sanatçı arkadaşlarda bize destek 
oldular, geldiler buraya. Bugün 50 
tane özel insanımızı burada gü-
zelleştirdik, makyajlarını ve saç-
larını yaptık. Müzik çaldık, onları 
eğlendirdik, moral verdik. Onları 
görmezden gelmeyelim. Onlarda 
bu vatanın insanları. Herkes bir 
engelli adayıdır. O yüzden onların 
fakrına varalım.” dedi. (İHA)

Yıldırım bir ayda 1,5 
ton atık yağ topladı

Yıldırım Belediyesi,  
1-30 Kasım tarihleri 

arasında “Kirletmeyin, 
Dönüştürün” 

sloganıyla ‘1 Litre 
Bitkisel Atık Yağ 

Getirene 10 Litre Su 
Hediye’ kampanyası 

doğrultusunda 1,5 ton 
atık yağ topladı.

Kadına şiddete karşı 
toplumsal bilinç

Büyükşehir Belediyesi ‘Kadına 
Yönelik Şiddetin Ortadan 
Kaldırılması İçin Uluslararası 
Mücadele Günü’ çerçevesinde 
düzenlediği etkinliklerle, 
kadına şiddete karşı toplumsal 
bilinç oluşturuyor.

İnegöl Belediyesi’nin 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü 
doğrultusunda başlattığı mavi 
kapak toplama kampanyasına 
Hacer Salih Yıldız İlkokulu 
öğrencilerinden büyük bir 
destek geldi. Özel gereksinimli 
öğrencilere engelli aracı 
alınması için “Minik 
Kapaklardan Kocaman 
Mutluluklara” sloganıyla 
14 poşet kapak topladılar.

Küçük kapaklar 
büyük mutluluklar

“Türkiye-Fransa 
Dostluk Konseri”

İnegöllü kuaförden 
kral hareket
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ARALIK 
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CUMA

Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

15/10

15/11

13/7

17/11
15/11

14/10

16/7

14/11

9/6
9/7

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:31
08:00
12:58
15:24
17:46
19:10

BURSA
CUMA

15/10

PAZAR

15/8

CUMARTESİ

13/10

13/11 İMSAK İYE

Yine kahvehane önünde 
silahlar konuştu

Bursa’da geçen hafta 
bir çay ocağının 

önünde yaşanan 
silahlı saldırının 

ardından dün de 
işlettiği kahvehaneden 

çıkan bir kişi araç ile 
gelen şüpheli veya 

şüpheliler tarafından 
vuruldu.

Osmangazi’deki olay Tahtakale Ma-
hallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, kahvehane işletmecisi olan Önder 
Ilgaz (42) evine gitmek için işyerinden 
çıktığı sırada araç ile gelen şüpheli veya 
şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğ-
radı. Kurşunların hedefi olan Ilgaz, kanlar 
içerisinde yerde kaldı. Silah seslerinin 
duyulması üzerine çevredekiler durumu 
polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay 
yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği 
alırken sağlık ekipleri yaralanan Ilgaz’a 
yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge 
Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri 
kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak 
için çalışma başlattı. (İHA)

İnegöl’deki olay Mesudiye Mahallesi 
Sakin Sokak’ta bulunan bir evde mey-
dana geldi. Eve gelen Meriç Ç. (29), 
eşi Nurgül Ç.(23) ile tartışmaya başladı. 
Öfkelenen koca, mutfaktan aldığı bı-
çakla eşini 6 yerinden bıçakla yaraladı. 
Şüpheli koca, kanlar içinde eşini bırakıp 
kaçtı. Yaralı kadın olay yerine sevk 
edilen ambulansla İnegöl Devlet Has-
tanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık 
durumunun ciddiyetini koruduğu öğ-
renildi. Şahıs ise evine giderek, olay 
yerindeki polis ekiplerine teslim oldu. 
Meriç Ç., suç aletiyle birlikte gözaltına 
alındı. Adliyeye sevk edilen Meriç Ç., 
çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. (İHA)

Öfkeli koca eşini  
6 yerinden bıçakladı
İnegöl’de bir şahıs, 
tartıştığı eşini 6 yerinden 
bıçakla yaraladı.

Bursa-İzmir karayolunda sisin de 
etkisiyle farklı noktalarda 9 ayrı kaza 
meydana geldi. 22 aracın karıştığı 
kazalarda 6 kişi yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre, Karacabey’de  
Bursa-İzmir karayolunda 5’i maddi 
hasarlı, 4’ü yaralamalı olmak üzere 
9 farklı noktada zincirleme trafik 
kazası meydana geldi. 22 aracın ka-
rıştığı kazalarda toplam 6 kişi yara-
lanırken, bölgelere çok sayıda sağlık 
ve polis ekibi sevk edildi. Kazalar 
sebebiyle İzmir yolunda trafikte ak-
samalar yaşandı. Yaralıların Karaca-
bey Devlet Hastanesi’nde tedavi al-
tına alındığı ve hayati tehlikesi bu-
lunan olmadığı öğrenildi. Sis nede-
niyle araçlar yolda güçlükle ilerlerken, 
otoyol gişelerinde de kaza meydana 
geldi. Ekipler trafiğin aksamaması 
için belirli noktalarda kontrollerini 
sürdürüyor. (İHA)

Sis kazaları!

Fabrika inşaatından 
düşen işçi ağır yaralandı

İnegöl’deki olay, Hamzabey Ma-
hallesi Mobilya İhtisas Organize sa-
nayi bölgesinde yapımı devam eden 
mobilya fabrikası inşaatında meydana 

geldi. Fabrika çatısında çalışan ya-
bancı uyruklu Abdülrezzak Akraa 
(18), dengesini kaybederek yaklaşık 
10 metre yükseklikten beton zemin 
üzerine düştü. Ağır yaralanan genç, 
olay yerine sevk edilen Ambulansla 
İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar 
oluşan genç yoğun bakım ünitesine 
alınarak tedavisine devam edildi. 
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla 
ilgili soruşturma başlattı. 

(İHA)

İnegöl Mobilya İhtisas 
Organize sanayi 
bölgesinde yapımı devam 
eden fabrika inşaatından 
düşen işçi ağır yaralandı.

Kış lastiğinde 
takmayan 
sürücülere ceza

Şehirlerarası yük ve yolcu ta-
şıyan ticari araçlar için mecburi 
kış lastiği uygulaması bugün iti-
bariyle başlarken; Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde trafik ekipleri kış lastiği 
denetimlerine start verdi. İnegöl 
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 
trafik ekipleri, yük ve yolcu taşıyan 
ticari araçlar için kış lastiği takma 
mecburiyetinin başlamasıyla İne-
göl-Alanyurt yolu üzerinde de-
netim yaptı. Trafik ekipleri ticari 
araçların kış lastiği takıp takma-
dığını ve kumpas adlı cihazla las-
tiklerin diş derinliklerini kontrol 
etti. Yapılan uygulamada 60 araç 
sorgulanırken, kış lastiği takma-
yan 7 ticari araç sürücüsüne bin 
152 Lira idari para cezası uygu-
landı. (İHA)

İnegöl’de üzerine kaynar su 
dökülen 11 aylık bebek ağır yara-
landı. İnegöl’deki olay, Turgutalp 
Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi 
üzerinde bulunan bir evde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Suriye uyruklu ailenin 11 aylık 
çocuğu Alin Kuteyş, yerde unu-
tulan kaynar su tenceresine do-
kundu. Tencerenin içindeki kaynar 
su bebeğin üzerine devrildi. Acılar 
içinde ağlayan bebek, ailesi tara-
fından İnegöl Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. İlk tedavinin ardından 
sağlık durumunun ciddiyetini ko-
ruduğu öğrenilen bebek, ambu-
lansla Bursa Şehir Hastanesi Yanık 
ünitesine sevk edildi. Polis olayla 
ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

Kaynar suyla 
haşlandı!
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Bursa’da büyüyüp gelişen, her 

dönem işini ve gemisini bir şekilde 
yürüten iş adamı Aziz Torun, bugün 
bir anlamda Çarşıbaşı Projesi sürer-
ken devlete meydan okuyor adeta. 

Bursa’da iki tartışmalı projenin 
sahibi Aziz Torun. Birisi bugün konu-
muz olan Zafer Plaza AVM diğeri ise 
Korupark. Malum Korupark’ta halen 
kesinleşmiş yargı kararlarına rağmen 
bu kararlar uygulanmıyor. Oysa bura-
nın diyetini Bursa’ya ödemeli Aziz 
Torun. 

Neyse gelelim Zafer Plaza’ya yani 
bugünkü konumuza. Boyner Binası 

Çarşıbaşı Projesi kapsamında Bursa 
Büyükşehir Belediyesi tarafından bir 
süre önce yıkıldı.  

“Bursa’dan bugüne kadar çok ka-
zandım burası da benim Bursa’ya he-
diyem olsun” demedi Torun. 
Belediyenin hisselerini üzerine geçi-
rerek binanın yıkımına razı oldu ki 
başından bu bina oraya neden yapıldı 

onu da anlamak mümkün değil. Belki 
dönemin belediye yetkilileri çıkar bir 
iki kelam eder.  

Neyse Aziz Torun, bina yıkıldık-
tan sonra hisselerini de üzerine aldık-
tan sonra aynı yenden AVM’ye giriş 
kapısı ve asansör inşaatına başlıyor. 
Sanırsın Bursa istediği gibi kuralsız 
kaidesiz her arzusunu yerine getire-
bileceği bir yer.  

Büyükşehir Belediyesi bu inşaatı 
mühürlüyor. Torun ise bu mührü 
falan kâle bile almıyor inşaata devam 
ediyor. Belli ki siyasi gücüne ya da 
nüfuzuna güveniyor. Belli ki orada 
ciddi bir gücü var. Ancak bu kez de 
karşısına Anıtlar Kurulu çıkıyor.  

Mimarlar Odası Bursa Şubesi 
Hanlar Bölgesi Komisyonu’nun baş-
vurusu üzerine Kültür ve Tabiat Var-
lıklarını Koruma Kurulu devreye 

giriyor. İnşaat için izin verilmiyor ve 
devam eden inşaat için de durdurma 
kararı veriliyor.  

Aziz Torun anlaşılıyor ki kendisini 
Bursa’dan büyük görüyor. Bunu ona 
hissettiren de Korupark ve 
Zafer Plaza’da ka-
nuna rağmen 
sonuç alması.  
Bursa siyaseti 
ve bürokra-
sisi buna izin 
vermemeli. 
Bu kadar açık 
ve aleni Bur-
sa’ya yapılan hare-
kete, kanunları 
uygulayarak cevap verilmeli.  

Kentin ortasında hem de yüzyılın 
en önemli projelerinin birinin tam 
ortasına kaçak inşaat yapma cesare-

tini gösteren ve kendine bu kadar gü-
venen Aziz Torun, devletle ve kanu-
nun gücüyle yüzleşmeli.  

Bursa’ya tek kuruş faydası olma-
yan Torun’a bu şehir ve şehrin siyasi-

leri dur diyebilmeli... Bursa 
Aziz Torun’dan büyük-

tür! 
Aziz Torun’a 

dur demeyen ya 
da diyemeyen-
lerin yarın mil-
letin yüzüne 

bakmaya yüzü 
olmaz. Bursa bu 

kadar sahipsiz bu 
kadar çaresiz bir şehir 

olmamalı. Aziz Bey şu Bursa’dan 
kazandıklarından Bursa’ya katkı sağ-
lamayı da artık düşünmeli ya da mil-
letin hakkı söke söke alınmalı. 

Bursa,   
Aziz Torun’dan 
büyüktür!

Alpaslan 

YILDIZ
alpaslanyldz@gmail.com

‘Ana Kucağı ile okul öncesinden BUS-
MEK ile hayat boyu öğrenmeye kadar’ 
eğitimin her kademesinde önemli yatı-
rımları hayata geçiren Büyükşehir Bele-
diyesi, öğrencilerin yüzünü güldürmeye 
devam ediyor. Kısa adı ‘BURSKOOP’ 
olan Sınırlı Sorumlu Bursa Kalkınma ve 
Eğitim Kooperatifi ile geçen dönem 3 
bin üniversite öğrencisine aylık 500’er 
TL burs veren Büyükşehir Belediyesi, 
gelen yoğun talep üzerine bu imkandan 
yararlanacak üniversiteli sayısını bu yıl 
5 bine çıkarmıştı. Bunun yanında Bü-
yükşehir Belediyesi ‘sanayinin ara kademe 
eleman ihtiyacını göz önünde bulundu-
rup’ bu dönem burs sürecine meslek 
lisesi öğrencilerini de dahil etmişti. 
Meslek lisesi öğrencileri için aylık 300’er 
TL burs verilecek bölümler ise; elektrik-
elektronik, makine-tasarım, bilişim-yi-
yecek-içecek hizmetleri, metal, motorlu 
taşıtlar, moda tasarım, endüstriyel oto-
masyon, mobilya-iç mekân tasarımı, 

tekstil, konaklama-seyahat hizmetleri, 
gıda, matbaa, plastik, tarım, metalürji, 
raylı sistemler, gemi yapımı, biyomedital 
cihaz, grafik-fotoğraf, hayvan yetiştiriciliği 
ve sağlığı, inşaat, kimya, laboratuvar 
hizmetleri, tesisat-iklimlendirme, uçak 
bakımı ve yenilenebilir enerji ile hasta 
ve yaşlı hizmetleri olarak belirlenmişti. 
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca 
ödüllendirilen ve ödülün bizzat Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tara-
fından verildiği burs uygulamasında, 
başvurularını burs.bbbgenclikkulubu.com 
internet adresi üzerinden gerçekleştiren 
öğrencilerden hak sahibi olanlar kesin-
leşti. BURSKOOP’tan burs almaya hak 
kazanan 5 bin üniversite ile 5 bin meslek 

lisesi öğrencisinin paraları, başvuru sı-
rasında verdikleri hesaplara yattı. Öğ-
renciler, 8 ay boyunca düzenli olarak 
burs almaya devam edecek. 

“SÖZÜMÜZÜ TUTTUK” 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

Alinur Aktaş da bursların yatırıldığını 
sosyal medya hesaplarından yaptığı açık-
lama ile duyurdu. Açıklamasında öğren-
cilere seslenen Başkan Aktaş, “Hayata 
en iyi şekilde hazırlanmanız, yıllarınızı 
en iyi şekilde değerlendirmeniz bizim 
için çok kıymetli ve değerli. Sürecinize 
her aşamada destek vermek, Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi olarak en önemli so-
rumluluklarımızdan bir tanesi. Her ko-

nuda opsiyonlarımız olabilir ama bu ko-
nuda yok. Hepinizin bildiği gibi daha 
önce eğitim hayatınıza destek vermek 
için 5 bini meslek lisesi 5 bini de üniversite 
toplamda 10 bin öğrencimize burs destek 
sözümüz vardı. Burslarınız an itibarıyla 
hesaplarınızda. Hayırlı uğurlu olsun. 
Güle güle kullanın, harcayın. Sizden bir 
tane beklentim var: Derslerinizde başarılı 
olmanız. Notlarınızı çok iyi getirmeniz. 
Anne ve babalarınızın yüzünü güldür-
meniz. Hayata en iyi şekilde hazırlan-
manız ve ülkemizin geleceğini çok daha 
sağlam temellerle inşa etmek adına 
gayret ortaya koymanız. Hepinize ba-
şarılar diliyorum” diye konuştu. (İHA)

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut 
Gürkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından Bursa’da büyükşehir ve 
ilçe belediyeleri tarafından yapılması 
planlanan, inşası devam eden spor 
alanları ve mevcut alanların iyileşti-
rilmesi için 637 milyon TL’lik ek öde-
nek ayrıldığı müjdesini verdi. 

Bursa’nın tüm ilçelerini kapsayan 
ödeneklerle Osmangazi’ye bağlı Zafer 
Mahallesi’nde 2 ve Emek Mahalle-
sinde yapımı devam eden birer adet 
spor salonu, ilçede yapımı devam 
eden bir adet açık olimpik yüzme 
havuzu yapımı, gençlik ofisleri yapımı, 
Demirtaş Mahallesi’ne bir spor salonu 
ve açık spor tesisleri, Yenibağlar Ma-
hallesi’ne bir adet sentetik çim yüzeyli 
futbol sahası yapımı, ilçeye proje aşa-
masında olan Emirsultan Kültür ve 
Gençlik Merkezi yapımı, Millet Bah-
çesi içine bin seyirci kapasiteli spor 
salonu, yarı olimpik yüzme havuz ve 
bir spor tesisi yapımı, Çağlayan Kö-
yü’ne bir adet futbol sahası yapımı 
ve çeşitli mahallelerdeki spor tesis-
lerinin yenilenmesi için bakanlık ta-
rafından destek verildiğini belirtti. 
Yıldırım’a iki adet spor salonu yapımı, 
çeşitli spor ve sosyal alanlarının ta-
mamlanabilmesi, yenilenmesi için 
destek verildiğini anlatan Başkan 
Gürkan, “Nilüfer’de yapımı devam 
eden Uludağ Üniversitesi Görükle 
Kampüsü’ne bir adet yarı olimpik 
yüzme havuzu ve çok amaçlı spor 
salonu ve çeşitli mahallelerdeki spor 
tesislerinin yenilenmesi için destek 
aldık” dedi. İnegöl’ün Cerrah Mahal-
lesi’nde bulunan doğal çim yüzeyli 
futbol sahasının sentetik çime dön-
üştürülmesi, soyuma odaları ve tel 
örgü il çevrilmesi ayrıca İnegöl ilçe 
stadyumu atletizm pistinin bakım 
ve onarımı için destek aldığını ifade 
eden Gürkan, “İznik ilçemizde ihale 
aşamasında olan 1 adet yarı olimpik 
yüzme havuzu, 1 adet çok amaçlı 
spor salonu yapımı, Gürsu merkez 
stadyumumuzun tamamlanan bakım, 
onarım ve aydınlatmasının yapıla-
bilmesi, yapımı devam ede Orhaneli 
Gençlik Kampımızın yapımı, Mus-
tafakemalpaşa İlçemiz Alpagut Ma-
hallesi’ne ihale aşamasında olan bir 
adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası 
yapımı ve Harmancık İlçemize ihale 
aşamasında olan bir adet doğal çim 
yüzeyli okçuluk alanı, tesise soyunma 
odaları ve tel örgü ile çevreleme işi 
yapımı için ödenek aldık” ifadelerini 
kullandı. Davut Gürkan, merkezi hü-
kümet ve yerel yönetimler tarafından 
Bursa’ya kazandırılan her türlü hiz-
metin yakından takipçisi olduklarını 
belirterek, sözlerini şu şekilde son-
landırdı: “Gençlerimizin geleceğe sağ-
lıklı ve emin adımlarla yürüyebilmesi 
için yapılan çalışmalara desteğini esir-
gemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve 
tüm ilgili kurum ve kuruluşların yet-
kililerine teşekkür ediyorum. Bursa’ya, 
gençlerimiz için atılan her işin ta-
kipçisiyiz. Güzel şehrimize yakışır 
hizmetler içi gece gündüz çalışmaya 
devam edeceğiz.” (İHA)

Türkiye’nin önemli kayak merkezle-
rinden Uludağ’da, 10 Aralık’ta sezon açılışı 
gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz haftalarda 
ilk karın düşmesi ile birlikte beyaz gelinliğini 
giyen Uludağ’da oteller ve pistlerde son 
hazırlıklar yapılıyor. Telesijeylerin son kont-
rolleri tamamlanırken, Türkiye ve dünyanın 
çeşitli ülkelerinden bu yılda Uludağ’a turist 
gelmesi bekleniyor. Otellerde bir gece ko-
naklama bedelinin ortalama 4 bin lira 
olması beklenirken, skipass, kayak malze-
mesi kiralaması, öğrenmesi ve diğer mas-
raflar bu fiyatın dışında tutuluyor. Bazı 
otellerde ise bu hizmetler fiyata dahil 
ediliyor. Türkiye’de 400’den fazla üyesi ile 
kış turizmine hizmet veren Türkiye Kayak 
ve Snow Board Öğretmenleri Dernek Baş-
kanı Yahya Usta, iki sezon olduğu gibi bu 
yılda Uludağ’a erken kar yağdığını belirterek, 
“Kar geçen hafta yağdı, insanlar beyazı gö-
rünce Uludağ ve diğer dağlarımıza günü 
birlikte de olsa akın etti. İnsanların yurt-
dışına çıkmalarının zorlaşması ile birlikte 
ülkemizde kalması bizim için avantaj olacak. 
Son zamanlarda insanlar Bulgaristan, Avus-
turya’ya gitmekteydi. Ama ülkemizde ka-
lacaklar bu bizler için çok memnun edici” 
diye konuştu. Yurtdışından gelen turistlerin 
de her zaman avantajlı olduğunun altını 
çizen Usta, “Onlar gelecekler, tatilini ya-
pacaklar. Buradan alışveriş yapacaklar ve 
ülkeye döviz girmiş olacak. Rusya, Almanya, 
Avusturya başta olmak üzere birçok ülkeden 
misafir bekliyoruz. Son yıllarda Arap ülke-
lerinden de turistler gelmeye başladı. Yazın 
da tesislerimiz açık ve onları dağda misafir 

ediyoruz. Arap ülkelerinde ciddi bir po-
tansiyel var. Bu potansiyeli ülkemizde ağır-
larsak yatırımcılar, tesisler için bir avantajdır. 
Bizim vatandaşlarımız içinde yurt dışına 
çıkmaktansa Türkiye’nin kayak merkezleri 
daha avantajlı olacak” dedi. “Erzurum Pa-
landöken, Kayseri Erciyes, Kars Sarıkamış 
dağlarımızda büyüdüler. Uludağ her an-
lamda kış turizmin kalbi durumundadır” 
diyerek sözlerini sürdüren Usta, “Uludağ’ın 
İstanbul, Ankara, İzmir ile olan yakınlığı 
burayı bir adım öne geçiriyor. Konaklama 
yapmayanlar sabah gelip akşam dönebilirler. 

Ulaşım da çok rahatladı” ifadelerini kullandı. 
Son zamanlarda yapılan koordinasyon top-
lantılarına davet edilmediklerini aktaran 
Usta, “Bizim o toplantılarda olmamız ge-
rekiyor. Kar ve kayak öğretmeni olmadığı 
zaman bir şey olmuyor. Çok iyi bir otel, 
tesis olabilir ama kar yağmadığı zaman ve 
burada hizmet veren kayak öğretmenleri 
olmadığı zaman Uludağ’ın anlamı yoktur. 
Bizim burada total düşünmemiz gerekiyor. 
Tatilci otelde kalıyor ve ciddi paralar ödüyor. 
Buna skipass hizmetinin de dahil edilmesi 
gerekiyor. Bizde isteriz ki bunu gözden ge-

çirip, bizimle fikir alışverişi yapılmalıdır. 
Biz her türlü desteğe vermeye zaten hazırız. 
Biz tatilci ile birebir teması olan insanlarız” 
dedi. Bir ailenin 3-4 çocuğu ile tatile geldiği 
zaman konaklamanın bir külfet olduğunu 
sözlerine ekleyen Usta, “Kayak eğitmenliği, 
tesislerden çıkmak, otele verdikleri para 
da dahil olunca toplamda ciddi bir ödeme 
yapmış oluyorlar. Bunları total düşünmek 
lazım. Biz kayak öğretmenleri olarak toplantı 
yaparak rakamları şişirmeden daha makul 
fiyatlarla insanları mutlu etmek gibi der-
dimiz var. Burada şunu da belirtmek isti-

yorum ki, Avrupalılar’dan çok hızlı eğitim 
veriyoruz. 2 saatte kayak öğretiyoruz ki 
tatilciye kayağı sevdirip tekrar gelmesini 
sağlamayı amaçlıyoruz. Bu yıl rakamlar el-
bette geçen yıl gibi olmayacak. Biraz daha 
rakamlar yükselecek. Otellerde oda fiyatları 
geceliği ortalama 4 bin civarında olması 
bekleniyor. Ama bunun içinde skipass, 
kayak hizmetleri dahil değil. Odada kalan 
kişi sayısına göre fiyatlar da değişebiliyor. 
2 kişilik odalarda fiyatlar 4-5 bin civarında 
olması bekleniyor. Kişi başına bakarsak, 
otelde kalması, kayak malzemesi kiralaması, 

öğrenmesi ve diğer masraflarla 10 bin 
lirayı yakalayacaktır. Bunu söylemek zo-
rundayız. Ama bu sonuçta kanun değil. 
Bunun komisyonla konuşup orta yollar 
elbette bulunabilir. Her şeyi 4 ay içine sı-
kıştırıp, ‘Giderler fazla, bizde buradan he-
men bu payı alalım’ olmamalı” şeklinde 
konuştu. Bu yıl Uludağ ve Hakkari’ye 
erken kar yağdığını anlatan Yahya Usta, 
“Genelde en erken kar Uludağ ve Sarıka-
mış’a yağar ve buralardan en geç kalkar. 
Bu iki dağımızda da suni karlandırmak 
yok. Bu olmuş olsa, sezonu açmıştık. Er-
zurum’da sezon açıldı. Ciddi bir yatırım 
bekleniyor. Büyük işletmeciler bunu göz 
önünde bulunduruyor, devletten de destek 
bekleniyor. Bunları yaparsak Avrupa başta 
olmak üzere Arap ülkeleri ve diğer yerlerden 
de turistler akın akın gelir. Yıllar önce bu-
rada Balkan Şampiyonası yapılırdı. Dünya 
Şampiyonası’nın bir ayağı verilirdi. Burada 
uluslararası yarışmaların yapılması gere-
kiyor. Bursa’nın bu anlamda bunu isteyip 
ilgili kurumlardan bunu talep etmesi ge-
rekiyor. Ayrıca pist güvenliğinin sağlanması 
lazım. Pist güvenliği yayaların parkurlarda 
dolaşmaması demektir. Bunun önlemini 
almak gerekiyor. Koordinasyon toplantı-
larından bu kararların çıkması gerekiyor. 
Kar uzun süreli kalıyor ama kalite olarak 
zayıf kalıyor. Işıklandırmanın da yapılarak 
stadyum gibi aydınlanması gerekiyor. Kay-
seri, Erzurum bunu yapıyorsa, Bursa’nın 
da yapması lazım” ifadelerini kullandı. 
Türkiye Kayak ve Snow Board Öğretmenleri 
Dernek Başkanı Yahya Usta, son olarak 
Uludağ’ın 12 ay canlı kalması için, spor-
cuların kamp yapabilecekleri tesisleşmelerin 
hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. 
(İHA)

Bursa’da 10 bin öğrenci, 
burslarına kavuştu

Büyükşehir 
Belediyesi’nin geçtiğimiz 

dönem Bursa Kalkınma 
ve Eğitim Kooperatifi 

aracılığıyla 3 bin 
üniversite öğrencisi ile 

başlattığı burs 
uygulaması, meslek 

liselilerle birlikte 10 bin 
öğrenciye ulaştı. Burs 

almaya hak kazanan 5 bin 
üniversite ile 5 bin meslek 

lisesi öğrencisinin 
bursları, başvuru 

sırasında verdikleri hesap 
numaralarına yatırıldı.

Uludağ bu yıl cep yakacak!Türkiye’nin gözde kış 
turizmi merkezlerinden 
Uludağ’a sezona gün 
sayıyor. Uludağ’da tatil 
yapmak bu yıl cep yakacak.

Spor yatırımlarına 
637 milyonluk  
ek destek



TZOB Genel Başkanı Şemsi Bay-
raktar, yaptığı açıklamada kasım ayı 
üretici ile market fiyat farklılıklarını 
ve girdi fiyatlarını değerlendirdi. Pek 
çok kalemde masrafların eklendiği 
bir sezonun başladığını ifade eden 
Bayraktar, üreticiden çıkan ürünün 
markete ulaşıncaya kadar fiyatında 
ciddi oranda artış yaşandığını belirtti. 
Bayraktar, tarımsal girdi fiyatlarındaki 
artışların ürün maliyetlerini yukarı 
doğru çektiğini söyleyerek, gıda sek-
törünün spekülasyona açık bir sektör 
olduğuna ve tüketicinin ürün fiyat-
larına müdahale etme gücünü kul-
lanması gerektiğine dikkati çekti. 

“ÜRETİCİ DESTEKLENMEZSE  
TARIMSAL ÜRETİM  
SEKTEYE UĞRAR” 
İlaç, yem, tarımsal sulamada kul-

lanılan elektrik ve sulama girdilerinin 
göz ardı edildiğini ve destek verilme-
diğini ifade eden TZOB Genel Başkanı 
Bayraktar, şunları kaydetti: “Özellikle 
bugünlerde maliyet problemiyle bo-
ğuşan üreticilerimize, hayvansal üre-
timde kullanılan yem başta olmak 
üzere diğer girdilerde de sağlanacak 
destekler tarımsal üretimi artıracak, 
üretimin sürdürülebilirliğine katkı 
sağlayacaktır. Üretici girdi yönünden 

desteklenmezse tarımsal üretim sek-
teye uğrar. Ekonominin diğer sek-
törlerine kaynak sağlayan, bu sek-
törlerin katma değer oluşturmasına 
ön ayak olan, dış ticaret açığına pozitif 
yönde katkı veren tarım sektörüne 
daha çok önem verilmelidir.” Pamuk 
üreticisinin yaşadığı sıkıntılara da de-
ğinen Bayraktar, üreticinin pamukta 
umduğunu bulamadığını ve pamuk 
üreticilerinin desteklenmesi gerek-
tiğini dile getirdi. 

Kasım ayında tarla ile market 
arasındaki fiyat değişimlerini 
açıklayan Bayraktar, şöyle ko-
nuştu: “Maruldaki fiyat farkını 
yüzde 210,5 ile kırmızı merci-
mek, yüzde 209,8 ile elma, yüz-
de 180,6 ile maydanoz, 
yüzde 180,3 ile kabak, 
yüzde 180 ile havuç 
takip etti. Marul 3,4 
kat, kırmızı merci-
mek ve elma 3,1 
kat, maydanoz, 
kabak ve ha-
vuç ise 2,8 

kat fazlaya tüketiciye satıldı. Üreticide 
3 lira 75 kuruş olan marul 12 lira 63 
kuruşa, 13 lira 84 kuruş olan kırmızı 
mercimek 42 lira 97 kuruşa, 5 lira 
olan elma 15 lira 49 kuruşa, 2 lira 6 
kuruş olan maydanoz 5 lira 78 kuruşa, 
6 lira 79 kuruş olan kabak 19 lira 3 
kuruşa, 4 lira 25 kuruş olan havuç ise 
11 lira 90 kuruşa markette satıldı.” 

MARKETTE FİYATI EN FAZLA  
ARTAN ÜRÜN PİRİNÇ 

Kasım ayında market fiyat-
larındaki fiyat artışlarına da 
değinen Bayraktar, fiyatı en 
fazla artan ürünün pirinç, en 

çok azalan ürünün ise limon 
olduğunu belirterek, “Kasım 

ayında markette 37 
ürünün 29’unda 
fiyat artışı, 
8’inde ise fiyat 
azalışı görüldü. 
Markette fiyatı 
en fazla artan 
ürün yüzde 
42,9 ile pirinç 

oldu. Pirinçteki fiyat artışını yüzde 
36,1 ile yeşil soğan, yüzde 33,1 ile 
Antep fıstığı, yüzde 22,4 ile kırmızı 
mercimek, yüzde 20,9 ile kuru kayısı 
ve domates takip etti. Markette fiyatı 
en fazla azalan ürün ise yüzde 17,2 
ile limon oldu. Limondaki fiyat dü-
şüşünü yüzde 6,4 ile marul, yüzde 
3,4 ile tavuk eti, yüzde 1,6 ile mısırözü 
yağı izledi” dedi. 

ÜRETİCİDE FİYATI EN FAZLA  
DÜŞEN ÜRÜN MARUL 
Kasım ayında üreticide en fazla 

fiyatı düşen ürünün marul olduğunu 
kaydeden Bayraktar, “Kasım ayında 
üreticide fiyatı en fazla düşen ürün, 
yüzde 13,2 ile marul oldu. Maruldaki 
fiyat düşüşünü yüzde 12,9 ile taze 
fasulye, yüzde 11,7 ile ıspanak, yüzde 
10,4 ile sivri biber, yüzde 8,2 ile 
limon izledi. Üreticide en fazla fiyat 
artışı yüzde 48,8 ile kuru soğanda 
görüldü. Kuru soğandaki fiyat artışını 
yüzde 44,7 ile yeşil soğan, yüzde 31 
ile Antep fıstığı, yüzde 30,7 ile sala-
talık, yüzde 26,3 ile patates, yüzde 
25,7 ile maydanoz, yüzde 20 ile do-
mates takip etti. Kasım ayında üre-
ticide 29 ürünün 17’sinde fiyat artışı 
olurken, 7 üründe ise fiyat düşüşü 
görüldü. 5 üründe de fiyat değişimi 
görülmedi” diye konuştu. 

Bayraktar, fiyat değişimlerinin se-
beplerini ise şöyle açıkladı: “Marul, 
ıspanak ve limonda arz artışı fiyatların 
düşmesine neden oldu. Sivri biber 
ve taze fasulyede talepteki azalma 
ürün fiyatlarını düşürdü. Patates, 
kuru soğan, salatalık, yeşil soğan, 
domates ve maydanoz arzındaki azal-
ma bu ürünlerin fiyatlarını yükseltti. 
Talep artışı Antep fıstığında fiyatın 
yükselmesine sebep oldu.”  

(İHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, 28 Kasım’daki Kabine Top-
lantısı’nın ardından “(Zincir mar-
ketlerdeki fiyatlar) Ortaya konan it-
hamlar, Ticaret Bakanlığımız ile Ha-
zine ve Maliye Bakanlığımız tara-
fından yakından takip edilmektedir. 
Ticaret Bakanlığımız bu çerçevede 
yaptığı hazırlıklar doğrultusunda 
önümüzdeki günlerde yeni uygula-
maları devreye alacaktır.” ifadelerini 
kullanmıştı. Bunun üzerine Ticaret 
Bakanlığı ekipleri denetimlerini sık-
laştırdı. Denetimlerde, Bakanlık İç 
Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ad-
nan Benli başkanlığındaki ekip, An-
kara’daki marketlere yönelik fahiş 
fiyat artışı ve etiket denetimi ger-
çekleştirdi. Ekipler, marketlerde, 
sebze ve meyve, temel gıda ürünleri 
ile temizlik ürünleri başta olmak 
üzere temel ihtiyaç maddelerinin fi-
yatlarını inceledi.  

Denetimlerde, ürünün etiket fi-
yatı ile kasa fiyatı arasında fark olup 
olmadığına, ürünün etiket ve künye 
bilgileri ile indirimli ürünün indi-
rimden önceki fiyatına bakıldı. Ekip-
ler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya 
götürerek fiyatları karşılaştırdı. Ad-
nan Benli, denetimlere ilişkin basın 
mensuplarına yaptığı değerlendir-
mede, Bakanlık olarak Perakende 
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun ile Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun kapsamında fahiş 

fiyat artışı ve etiket denetimi yap-
tıklarını söyledi. 

CEZALAR HAKKINDA  
BİLGİ VERDİ 
Denetimlerde, seçtikleri ürünlerin 

alış ve satış fiyatlarını kontrol et-
tiklerini belirten Benli, şöyle konuştu: 
“İhtiyaç halinde bu ürünlerin alış 
ve satış faturalarını da düzenlediği-
miz tutanağı ekleyerek Bakanlığımız 
sorumluluğunda kurulu bulunan 
Haksız Fiyat Değerlendirme Kuru-
luna intikal ediyoruz. Bu kurul, yap-
tığı incelemeler ve değerlendirmeler 
sonucunda, mevzuata herhangi bir 
aykırılık varsa, fahiş fiyat yapıldığı 
tespit edilmiş ise bu işletmeler hak-
kında 14 bin 600 liradan 146 bin 
600 liraya kadar cezai işlem uygula-

maktadır. Bu fiyatların yeniden de-
ğerleme oranı ile güncellenmesi du-
rumunda 2023’te 33 bin lira ile 331 
bin lira arasında fahiş fiyat cezası 
uygulanacaktır. Stokçuluk ile piyasa 
bozucu eylemlere yönelikte cezai iş-
lem uygulanmaktadır. Piyasa bozucu 
eylemlerde alt sınır 100 bin lira, üst 
sınır 2 milyon lira olarak uygulan-
maktadır. Bu rakamlar da güncelle-
necek olup, bu ceza 2023’te 222 bin 
lira ile 4 milyon 458 bin lira arasında 
uygulanacaktır.” 

Benli, ürünlerin fiyat etiketlerinin 
ilgili mevzuata uygunluğu, birim 
fiyat yazılması, değişim tarihi ile 
kasa ve raf fiyatlarının uygunluğunun 
kontrol edildiğini, herhangi bir uy-
gunsuzlukta ürün başına 615 lira 

ceza uygulandığını bildirdi. 81 ilde 
ulusal ve yerel zincir marketler, üre-
tici, tedarikçi ve perakende işletme-
lerinde denetim ve incelemelerini 
sürdürdüklerini belirten Benli, va-
tandaşların, karşılaştıkları etiket uy-
gunsuzluklarında Ticaret Bakanlığı 
il müdürlüklerine başvurabilecekle-
rini, Alo 175 Tüketici Danışma Hat-
tı’nı arayabileceklerini söyledi. Benli, 
gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın “Ticaret Bakanlığımız yeni 
uygulamaları devreye alacaktır.” ifa-
desini hatırlatmaları üzerine, “Bu 
konuda çalışma başlatıldı. Benim 
bunu zikretmem doğru değil. Ba-
kanlık olarak çalışıyoruz. Yeni uy-
gulamaları devreye aldığımızda si-
zinle paylaşacağız.” dedi. (AA)
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Alış SatışAlış SatışAlış Satış Açılış Kapanış
BORSA: 5.046 - 5.051ALTIN: 1.066,56 / 1.066,66EURO: 19,4524 / 19,4562DOLAR: 18,6357 / 18,6385

Ticaret Bakanlığı marketlerde 
“fahiş fiyat” denetimi yaptı  
Ticaret Bakanlığı, son 
günlerde kamuoyuna 
yansıyan haksız fiyat 
artışı iddialarına karşı 
harekete geçerek, 
marketlerde fahiş fiyat 
ve etiket denetimi yaptı.

Marulda tarla ile market arasındaki 
fiyat farkı 3,4 katı aştı  Türkiye Ziraat Odaları 

Birliği (TZOB) Genel 
Başkanı Şemsi 
Bayraktar, “Kasım 
ayında üretici ile market 
arasındaki fiyat farkı en 
fazla yüzde 236,8 ile 
marulda görüldü. 
Üreticide 3 lira 75 kuruş 
olan marul, markette 12 
lira 63 kuruşa satıldı ve 
3,4 kat arttı” dedi.

Pazarda en az 
onun fiyatı arttı 

Kış aylarının gelmesiyle birlikte 
tezgahlarda yerini alan kestane pa-
zarda fiyatı en az artan ürün oldu. 
Bu yıl kestane bolluğu sebebiyle fi-
yatlar aynı kalınca tüketicinin yüzü 
güldü. Geçtiğimiz yıl en son 60 liradan 
satılan kestane yeni sezonda 70 lira-
dan tezgahtaki yerini aldı. Pazardaki 
bir çok üründe fiyatlar yüzde yüzleri 
bulan oranda artarken bu yıl yeni 
sezonda fiyatı en az artan ürün kes-
tane oldu. Kestane geçen yıl pazar 
tezgahlarında en son 60 liradan sa-
tılmıştı. Bu yıl yeni ürünlerin top-
lanmasıyla birlikte kestane tezgahlarda 
70 liradan satılmaya başladı. 

Gıda ürünlerindeki artıştan bu 
yıl en az etkilenen ürün ise kestane 
oldu. Kış aylarında bolca tüketilen 
kestane tezgahta kilosu 50 ila 70 lira 
arasında değişen fiyatlarla satılıyor. 
Bursa’nın tarihi Tuzpazarı’nda tezgah 
açan Kemal Ayaz, “Yeni sezonda fiyatı 
en az artan ürün kestane. Uzun sü-
redir kestane satıyorum. Geçtiğimiz 
sezon en son 60 liradan satışı yap-
mıştık. Yeni ürünler geldi. Biz de sat-
maya başladık. Geçen sezon 60 liradan 
sattığımız kestane yeni sezonda 70 
liradan satıyoruz. Çok küçük bir artış 
var. Vatandaşlar kış mevsiminin göz-
desi kestaneye talep gösteriyor” dedi. 
Kestane fiyatlarının aynı kalmasında 
bu yıl bol ürün olmasının etkili olduğu 
öğrenildi. (İHA)

Doğal gazda aralıkta geçerli olacak 
mesken, sanayi ve elektrik üretim 
amaçlı tarife sabit kaldı. Boru Hatları 
ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) in-
ternet sitesinde aralık ayına ilişkin 
tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, 
BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz 
dağıtım şirketlerine ekimde uygula-
yacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 
metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira 
oldu. Sanayi abonelerinin tarifesi, ka-
deme 1 için 1000 metreküp doğal gaz 
fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 
15 bin 833 lira olarak belirlendi. Elektrik 
üretim amaçlı tarifede ise 1000 met-
reküp doğal gazın fiyatı 20 bin 625 
lira olarak açıklandı. Doğal gazda fiyat 
tarifeleri aylık hesaplanıyor. (AA)

Doğal gazda aralık 
tarifesi değişmedi 

Yumurta ihracatında 
yeni kapı 

Suudi Arabistan ile ilişkilerde yeni dö-
nem gıda ticaretine de kapı aralayacak. 

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği 
(YUMBİR) Başkanı İbrahim Afyon, 
“Suudi Arabistan’ın yumurta ihtiyacı 
var, bu nedenle oradan bir heyet ön 
araştırma için Türkiye’ye geldi. Sipar-
işlerini önümüzdeki günlerde bekli-
yoruz.” dedi. Suudi Arabistan ve Güney 
Kore gibi ülkelerin Türkiye’den yu-
murta ithalatı talepleri olduğunu ifade 
eden Afyon, Suudi heyetinin ülkesine 
döndüğünü, Güney Kore heyetinin 
ise temaslarını sürdürdüğünü söyledi.  

Afyon, bu iki ülke heyetinin, ilgili 
kamu kurumları ve üreticilerle görüş-
melerde bulunduğu bilgisini vererek, 
söz konusu ziyaretlerin, Türkiye’nin 
Suudi Arabistan ile ticaret hacmini ar-
tırma adına yaptığı çalışmalar kapsa-
mında gerçekleştiğini bildirdi. Suudi 
Arabistan’ın yumurta talebine ilişkin 
net görüşmelerin henüz yapılmadığını 
vurgulayan Afyon, “Suudi Arabistan’ın 
yumurta ihtiyacı var, bu nedenle oradan 
bir heyet ön araştırma için Türkiye’ye 
geldi. Sektörümüzün yumurta ihtiyaç-
larına cevap verebileceğini görüp ülke-
lerine döndüler. Siparişlerini önümüzdeki 
günlerde bekliyoruz.” diye konuştu. (AA)



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü (OECD) iş birliğinde düzenlenen “Mesleki 
Eğitim Zirvesi”ne video mesaj gönderdi. Mesleki 
Eğitim Zirvesi’yle ilgili mesaj gönderen Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, “Mesleki Eğitim Zirvesi’nin 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu önemli zirve 
münasebetiyle sizleri Türkiye’de, güzel İstanbul’umuzda 
misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. 
Sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve topyekun 
bir kalkınma için eğitim, insanlığın elindeki en güçlü 
enstrümanlardan biridir. Dünyanın neresinde yaşarsa 
yaşasın tüm çocukların kaliteli bir eğitime ulaşma 
hakkı evrensel bir insan hakkıdır” dedi. 

Tüm imkanların eğitim için seferber edildiğini 
vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hali hazırda 
19 milyonu temel eğitim ve orta öğretimde, 8 milyonu 
yüksek öğretimde olmak üzere yaklaşık 27 milyon 
öğrencimiz bulunuyor. Milletimizin emaneti olan bu 
çocuklarımızın en güzel şekilde yetişmeleri için eli-
mizdeki imkanları seferber ediyoruz. Bu anlayışla 
son 20 yılda her yıl bütçede en büyük payı eğitime 
tahsis ederek, derslik sayımızı ikiye katlayarak, toplam 
750 bin yeni öğretmen ataması yaparak, okullarımızı 
modern teknoloji ile donatarak, eğitim müfredatımızı 
özgürlükçü bir anlayışla yenileyerek, öğretmenlerimizin 
mali ve özlük haklarını geliştirerek hasılı eğitime dair 
hiçbir boşluk bırakmayarak Türkiye’yi her bakımdan 
örnek gösterilen bir ülke konumuna taşıdık” açıkla-
masında bulundu. 

Mesleki ve teknik eğitime verdikleri önemi de be-
lirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son dönemde önemli 
başarılara imza attığımız alanların başında mesleki ve 
teknik eğitim gelmektedir. Öncelikle bu okullara yönelik 
vesayet dönemlerinde uygulamaya konulan haksızlıkları 
gidererek mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdik. 

Ardından reel sektörle kurduğumuz güçlü iş birlikleri 
sayesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimize 
yeni imkanlar sağladık. Böylece öğrencilerimiz mesleği 
sahada öğrenirken teoriyi sektörle birlikte hazırlanan 
müfredatlar çerçevesinde kazanmaya başladı. Sektörle 
kurulan yakın iş birliğinin faydasını sadece eğitim sü-
recinde değil, mezuniyet sonrası öğrencilerimizin is-
tihdam imkanlarında da görüyoruz. Ayrıca ülkemiz 
geneline yayılan 55 araştırma geliştirme merkezi ile 
ürün geliştirme çalışmalarında öğrencilerimizi sürece 
dahil ediyoruz” şeklinde konuştu. 

Mesleki eğitimde büyük bir ivme kazanıldığını 
söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçmiş yıllarda 
bir elin parmaklarını geçmeyen tescili alınan ürün 
sayıları 2022 yılında 8 bin 269’a ulaşmış, bu ürünlerin 
74’ü ticarileşmiştir. İş gücü piyasamızın ihtiyaç duyduğu 
çırak, kalfa ve ustaları yetiştirebilmek için 2021 yılı so-
nunda önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Bu dü-
zenlemelerle öğrencilere her ay ödenen asgari ücretin 
net tutarının yüzde 30’unun tamamını devlet desteğine 
aldık. Ayrıca kalfa olup 12’nci sınıfa devam eden öğ-
rencilere ödenen miktarı yüzde 30’dan yüzde 50’ye 

yükselttik. Böylece usta, kalfa, çırak eğitimini 
devletimizin destek mekanizmaları ile güçlen-
dirmiş olduk. Bu çerçevede mesleki eğitim mer-
kezlerimizde sadece 159 bin olan çırak ve kalfa 
sayımız bir yıl gibi kısa bir süre içinde 1 milyon 100 
bine ulaştı. Mesleki eğitime kazandırdığımız 
bu dinamizm kadın istihdamında 
da çok önemli iyileştirmelere 
yol açtı. Özetin özeti di-
yebileceğim bu çalışma-
larla kısa sürede mesleki 
eğitimde hem yılların 
ihmalini giderdik 
hem de çok önemli 
ivme yakaladık” 
ifadelerinde bu-
lundu. 

 
(İHA)
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HAVUZ KİMYASALLARI ALIMI İŞİ 
NİLÜFER BELEDİYESİ  

GENÇLİK VE SPOR  
HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2023 yılında Belediyemiz bünyesinde bu-
lunan yüzme havuzlarının bakımında kullanılmak üzere havuz kimyasalları alımı işi mal alımı 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek 
olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.   
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN                                                    : 2022/1312605 
1- İdarenin 
a) Adı                                                 : NİLÜFER BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR  
                                                            HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
b) Adresi                                            : İhsaniye Mah. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2A /  
                                                            2B Blok 16130 NİLÜFER/BURSA 
c) Telefon ve faks numarası               : 2244441603 - 2242475488 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
ve e-imza kullanılarak  
indirilebileceği internet sayfası           : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2- İhale konusu mal alımın 
a) Adı                                                 : Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından  
                                                            2023 yılında Belediyemiz bünyesinde bulunan yüzme 
                                                            havuzlarının bakımında kullanılmak üzere havuz  
                                                            kimyasalları alımı işi 
b) Niteliği, türü ve miktarı                   : 16 kalem havuz kimyasalları, mal alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer      : Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne görevlendirilmiş 
                                                             olan muayene kabul komisyonu kontrolünde Nilüfer  
                                                             ilçe sınırları içerisinde idare tarafından belirlenen  
                                                             tesislere teslim edilecektir. 
ç) Süresi/teslim tarihi                         : İşin bitim tarihi 12 aydır. Ürünler idare tarafından aylık 
                                                            olarak talep edilecektir. Yüklenici, her ay idare tarafından 
                                                            kurumsal e posta, telefon vb. iletişim araçları ile  
                                                            gönderdiği talep listesinde belirtilen miktardaki ürünleri 
                                                            7 takvim günü içerisinde teslim etmekle yükümlüdür. 
                                                            Teslimat Belediyemize çalışma günü ve saatleri içerisinde 
                                                            Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne görevlendirilmiş 
                                                            olan muayene kabul komisyonu kontrolünde Nilüfer  
                                                            ilçe sınırları içerisinde idare tarafından belirlenen  
                                                            tesislere teslim edilecektir. 
d) İşe başlama tarihi                          : Sözleşme imza tarihi işe başlama tarihidir. 
3- İhalenin 
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 16.12.2022 - 11:00 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri  
(e-tekliflerin açılacağı adres)             : İhsaniye Mah. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2/A  
                                                            Nilüfer/BURSA (İhale Komisyon Odası) 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulana-
cak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oran-
larına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
rın, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, tek-
life ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonu-
cunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda ge-
çici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar: 
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 
inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01742251

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Ba-
kanlığı’nda düzenlenen “Engelsiz Adalet Ça-
lıştayı”nın ardından gazetecilerin sorularını 
yanıtladı. Altı muhalefet partisinin anayasa 
değişikliği çalışmasının açıklandığının hatır-
latılması üzerine Bozdağ, önerilerde yeni bir 
şeyin bulunmadığını belirtti. Halkın hür ira-
desiyle seçimlerde iktidar olma ümidini kay-
beden siyasi partilerin vesayet odaklarıyla ya 
da pazarlıklarla halktan alamadıkları, bundan 
sonra da alamayacakları iktidar yetki ve görevini 
Ankara’da alabilme ümidiyle parlamenter sis-
teme geri dönmek istediğini ifade eden 
Bozdağ, şöyle devam etti: “Yürü-
tüme organını doğrudan seçme 
hakkını Türk halkından geri al-
mak istiyorlar. Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sistemi’nde cum-
hurbaşkanı yürütme organıdır, 
yürütme organını doğrudan Türk 
halk seçmektedir. Bu yetkiden 
korkuyorlar. Türk halkına güven-
miyorlar. Türk halkından bu yetkiyi 
alamayacaklarına dair endişe 
taşıyorlar. O yüzden hal-
kın sahip olduğu yürüt-
me organını seçme hak, 
yetki ve gücünü halk-
tan almak istiyor-
lar.” 

Bakan Bozdağ, 
altı muhalefet partisinin millete güvenmediğini, 
milletten iktidar yetkisini alma umudunu kay-
bettiğini vurguladı. “Milletimizin kendisine 
verilen yetkiyi ve gücü, milletten umudunu 
kesmiş, millete güvenmeyen o siyasilerin doğ-
rultusunda bunlara vereceğine inanmıyorum.” 
diyen Bozdağ, Türk milletinin milli iradeyi 
zayıflatan her düşünce ve teşebbüsün karşısında 
olduğunu söyledi. 

“BEDELİNİ ÖDEDİĞİMİZ SİSTEME  
DÖNMENİN FAYDASI YOKTUR” 
Bakan Bozdağ, milletten iktidar alma umu-

dunu kesenlerin yüzde 1 ile de olsa iktidarın 

bir yerinden tutunabilme ihtimaline yatırım 
yaptığına işaret etti. Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi’nin, güçlü iktidar oluşturan, 
siyasi istikrar kuran bir sistem olduğunu ak-
taran Bozdağ, Türkiye’nin istikrarsızlıktan ve 
zayıf iktidarlardan çok çektiğini bildirdi. Bozdağ, 
20 Kasım 1991’den AK Parti’nin iktidar olduğu 
18 Kasım 2002’ye kadar geçen süreçte Türki-
ye’de 9 hükümetin kurulduğunu, bu dönemde 
iki büyük ekonomik kriz ile 28 Şubat post 
modern darbesinin yaşandığını hatırlatarak, 
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden 
parlamenter sisteme dönüşün bir başka anlamı 
da koalisyonların olduğu, siyasi istikrarsızlığın 
olduğu, zayıf iktidarların olduğu Türkiye’ye 
hasretle yeniden dönme iradesi ortaya koy-
maktır. Geçmişte bedelini ödediğimiz bir sis-
teme dönmenin kimseye bir faydası yoktur, 
olmayacaktır. Bunu hepimizin görmesinde 
fayda vardır.” diye konuştu. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 
güçlü lider istediğine işaret eden Bakan Bozdağ, 
parlamenter sistemin güçlü lidere ihtiyaç duy-
madığını dile getirdi. Bakan Bozdağ, şöyle 

konuştu: “Tayyip Bey gibi güçlü bir lider 
çıkaramayan, böyle bir liderle de milletin 
huzuruna çıkamayacağını gören altılı 

masa, güçlü lider aramayan, milletin 
yüzde 50+1 oyuna ihtiyaç duymayan, 
yüzde 10’u da yüzde 20’yi de yerine 
göre yüzde 30’u da yüzde 1’e de ikti-

darın bir parçası yapma ihtimali ba-
rındıran parlamenter sisteme dönmek 

istiyorlar. Bu da milletin hay-
rına değildir. Öne-

riye baktığınız za-
man cumhurbaş-
kanını halk seçi-
yor. Şimdi düşü-
nün bir ülkede 
cumhurbaşkanı 

yüzde 50+1 oyla halkla seçildi ama koalisyon 
var, başbakan da yüzde 20’yle, 25’le başbakan. 
Ne olur orada? Yetkiyi halktan alan bir cum-
hurbaşkanı var arkasında yüzde 50+1 belki 
daha da çok fazla halk oyu var, destek var 
ama arkasında yüzde 20 destek olan bir baş-
bakan var. Şimdi bu ayrı meşruiyet tartışmaları 
başlatacağı gibi öte yandan da cumhurbaşkanını 
sembolik hale getirmek isteyenlerin hedefine 
de hizmet etmez. Bunun anlamı cumhurbaş-
kanıyla hükümet arasında tartışmadır. Hü-
kümet arasında krizdir. Pek çok konuda pek 
çok meselede cumhurbaşkanıyla hükümeti 
karşı karşıya getirmektir.”  (AA)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD 
Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon 
görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan 
açıklamaya göre, Akar ile Austin’in görüşmesinde 
ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları 
ele alındı. Görüşmede Bakan Akar, Türkiye ve 
ABD’nin iki önemli müttefik olduğunu belirterek, 
“Milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağ-
lamak üzere Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 
51’inci Maddesinden doğan meşru müdafaa 
haklarımız kapsamında terörle mücadele ope-
rasyonlarının yapıldığı”nı bildirdi. 

Terörle mücadelede işbirliği ve dayanışmanın 
bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe katkı 
sağlayacağını, bu kapsamda DEAŞ ve diğer tüm 
terör örgütlerine karşı işbirliğine hazır olun-
duğunu vurgulayan Akar, operasyonlarda tek 
hedefin teröristler olduğunu, koalisyon güçlerine 
veya sivillere zarar verilmesinin asla söz konusu 
olmadığını kaydetti. (AA)

Erdoğan: “Türkiye’yi örnek gösterilen 
bir ülke konumuna taşıdık”

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, “Eğitim 

müfredatımızı özgürlükçü bir 
anlayışla yenileyerek, 

öğretmenlerimizin mali ve 
özlük haklarını geliştirerek 

hasılı eğitime dair hiç bir 
boşluk bırakmayarak 

Türkiye’yi her bakımdan 
örnek gösterilen bir ülke 

konumuna taşıdık” dedi.

Akar, ABD’li mevkidaşı ile görüştü 

Bozdağ: “Altılı masa Türk 
halkına güvenmiyor”   
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, altılı 
masanın anayasa değişikliği 
çalışmasına ilişkin, “Yürütüme 
organını doğrudan seçme hakkını 
Türk halkından geri almak 
istiyorlar. Bu yetkiden korkuyorlar. 
Türk halkına güvenmiyorlar.” dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kestel 
Belediye Başkanının kendisine hoş geldin zi-
yaretine gelmediklerini dile getiren Çelik, 
neden gelmeleri gerektiğini ise izah etmedi.  
Belediye başkanlarının gelip evi görmediğini 
dile getiren Çelik, yine kamu personeli ve 
kamu kayıtları varken belediye başkanlarının 
neden kaçak tespiti yapılan ve yıkım kararı 
hali hazırda olan eve gidip görmeleri gerektiği 
konusunda da bir açıklama yapmadı. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tarımsal 
sitten sürdürülebilir site çevrildikten sonra 
Tarım Bakanlığı’nın izniyle bağ evi ruhsatlı 
aldıklarını dile getiren Çelik, kaçak yapıya 
ruhsat vermediği için adeta Önder Tanır’ı 
topa tuttu.  

“SİT ALANI OLDUĞUNA DAİR BİLGİ YOK” 
Tarım Bakanlığı da yapmış olan Çelik, sit 

alanına neden ev yaptığının sorulması üzerine 
de, buranın sit olduğunu bilmediğini söyledi. 
Ancak Tarım Bakanlığı yapan Çelik’in nasıl 
oluyor da tarım arazisinin sit olduğunu bil-
miyor olduğu da akıllarda soru işareti olarak 
kaldı. Belediyenin de buranın sit olduğunu 
bilmediğini öne süren Çelik’in, belediyenin 

kendisine buranın sit olduğunu söylemediğini 
savundu. Bir yere bina yapmak için öncelikle 
belediyeye ruhsat başvurusu yapılacağı or-
tadayken Çelik’in bilmiyorum demesi de 
ilginç. Çelik, yine aynı konuda, “Orada sadece 
benim yerim yok, üçer, dörder, beşer katlı 
yüzlerce ev var” diyerek, kaçak eviyle ilgili 
savunmasını sürdürdü.  

ALA, MÜEZZİNOĞLU VE  
ARINÇ’A GÖNDERME 
Çelik, bir soru üzerine de, “Efkan Ala, Bülent 

Arınç ve Mehmet Müezzinoğlu’nu eleştirerek,  
“İsterdim ki bu üç arkadaş Bursa’ya geldiğinde 
gelip bizden bilgi alsınlar. Neyin doğru, neyin 
öncelikle yapılması gerektiğini kendilerine söy-
lerdik. Ben Şanlıurfa’da öyle yaptım. Eskileri 
topladım bilgi aldım, öyle işe başladım” dedi. 

(Kadir Umut PEHLİVAN)

Gündem 72 Aralık 2022 Cuma

T.C.  
BURSA 10. ASLİYE  

HUKUK MAHKEMESİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01742190

ESAS NO : 2022/354 
KARAR NO : 2022/337 
Davacının davasının KABULÜ ile Niğde İli, Bor 
İlçesi, TepeköyMah./köyü, Cilt No:75, Hane 
No:31, BSN:59'de nüfusa kayıtlı, Mustafa ve 
Navruz oğlu, Bor 19/10/1993 doğumlu, 
25154420092 TC kimlik numaralı İslam Çoban'ın 
"Çoban" olan soyadının "Nayaralı" olarak 
değiştirilmesine, Karar verilmiştir ilan olunur.

T.C. 
BURSA 7. İCRA DAİRESİ 

2021/8 İFLAS 
BASİT TASFİYEDE SIRA 

CETVELİ İLANIDIR

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01741977

Müflisin Adı ve Adresi : Gummiflex Kauçuk 
Metal Plastik İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret 
Limited Şirketi 
Ticaret Sicil No : 100249  
Vergi No: 4110452824 
Barış Mahallesi Defne(140) Sk. Karasu İş 
Merk. Sit.No: 16/1 Nilüfer / BURSA 
İflas dosyası ile ilgili alacak kayıt talepleri ince-
lenmiş olup alacakları ile ilgili karar verilmiştir. 
İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre düzen-
lenen sıra cetveli dosyada incelemeye hazır tu-
tulmuştur. Alacağın esasına ve miktarına ilişkin 
itirazların (15) gün içinde iflas dairesinin olduğu 
yerdeki Ticaret Mahkemesi'nde, sıraya ilişkin 
itirazların ise (7 ) gün içinde şikayet yolu ile 
İcra Mahkemesi'ne dava konusu edilebileceği 
lüzumu İcra ve İflas Kanunu ilgili maddeleri 
gereğince sıra cetveli ilan ve tebliğ olunur.

T.C. 
BURSA 10. ASLİYE  

HUKUK MAHKEMESİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01742175

ESAS NO : 2022/346 
KARAR NO : 2022/367 
Davanın kabulü ile; Diyarbakır ili, Kayapınar 
ilçesi, Gözegöl Mah./köyü, Cilt No:80 , Hane 
No: 19, BSN:17'de nüfusa kayıtlı, Ali ve Nezire 
oğlu,Leğlegi 01/01/1961 doğumlu, 17107910040 
TC kimlik numaralı Abdulaziz Yalçınkaya'nın 
"Abdulaziz" olan adının " Ferdi " olarak 
değiştirilmesine, Karar verilmiştir ilan olunur.

T.C. 
BURSA 10. ASLİYE  

HUKUK MAHKEMESİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01741982

ESAS NO              : 2022/447  
EsasKARAR NO  : 2022/381 
Davanın KABULÜ ile; Bursa İli, Yıldırım İlçesi, 
Piremir Mah. Cilt no:27 hane no: 943 'de nü-
fusa kayıtlı 33088224044 TC Kimlik nolu Merve 
Çakıcı'nın "MERVE" olan ön adının "MERVE 
YAREN" olarak TASHİHEN TESCİLİNE, Karar 
verilmiştir ilan olunur.

Bursa’da eğitim 
uçağı düştü: 2 ölü

Sakarya’nın Pamukova ilçesinden 
kalkan eğitim uçağı, dün saat 15.40 sı-
ralarında merkez Ovaakça Doğalgaz 
Çevrim Santrali yakınlarında düştü. 
Bacaların yanına düşen eğitim uçağında 
Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Baş-
kanı pilot Hakan Köksal ile yanında 
bulunan Burcu Sağlam olay yerinde 
hayatını kaybetti. Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise yaptığı 
açıklamada, ihbarın kendilerine saat 
15.40’ta geldiğini, 8 dakika sonra 3 
araç ve personelle olay yerine ekiplerin 
gittiğini söyledi. Olay yerinin şehrin 
kuzey tarafında, yerleşim alanından 
uzakta olduğunu belirten Aktaş, “Bir 
kişi maalesef uçaktan fırlayarak vefat 
etmiş, diğeri de uçağın yanmasından 
mütevellit bir yanma söz konusu. Bunun 
haricinde herhangi bir kayıp söz konusu 
değil. Bursa’mızda da bir havaalanı var, 
oraya mı iniş yapmak istiyordu veya 
rotasını tamamlayıp dönecek miydi bil-
miyoruz. İklim şartları, rüzgar, yağmur 
var. Şu an bunları savcılık araştırıyor.” 
diye konuştu. Aktaş, çevrim santralinde 
zararın olmadığını sözlerine ekledi.  

DÜŞEN UÇAK SON MODELDİ 
Bursa’da düşen uçağın sebebi araş-

tırılırken, Uçuş Eğitmeni ve Kaptan 
Pilot Öğretmen Kazım Dikici, “Bu uçakta 
roketli paraşüt sistemi var. Neden aç-

madılar bilinmez. Ancak bizler uçağı 
kurtarmaya çalıştığımız için süzülerek 
inmeyi deneriz” diye konuştu. Havacılık 
camiasına başsağlığı dileyen Uçuş Eğit-
meni ve Kaptan Pilot Öğretmen Kazım 
Dikici, “Hava gerçekten bugün Türki-
ye’nin her tarafında çok kötüydü. Yağış 
almayan bölge yoktu. Uçak havadan 
hafif ‘Ultralight’ tabir edilen uçaklar-
dandı. Ultralight, maksimum uçuş ağır-
lığı 750 kilogramın altında olan çok 
hafif uçaklara verilen genel isimdir. Biz-
lerin eğitimde kullanmadığı bir uçak. 
Kardeşlerimiz Pamukova’dan kalkıp bir 
rotaya gittikten sonra hava radarlarından 
gördüğümüz üzere, sıkıntıya düştük-
lerini belirten radar ekoları vererek 
Bursa’ya doğru ilerliyor. Yunuseli’ne 
doğru giderken de bütün Türkiye’yi et-
kileyen yağış ve sisli havadan dolayı 
durumsal farkındalıkları zayıflıyor. Çar-
pışma yaşanıyor” dedi. 

UÇAKTA ROKETLİ PARAŞÜT VARDI 
Bu uçağın eğitim uçağı olmadığını 

ifade eden Dikici, “Bu bir eğitim uçuşu 
değil. Uçak oldukça yeni ve her türlü alet 
şartlarında önünüzü görmeseniz bile kar 
sis pusu uçabileceğiniz bir hava taşıtı. 
Bir arabanın yarısı kadar ağırlığa sahip. 
Çok hızlı düşüş gerçekleştiğini görüyoruz. 
Neden kaynaklanmış olabilir? Bu uçakta 
paraşüt de var. 2020 yılında imal edilen 
2017’den beri başlayan bir teknoloji. Ken-
dinizi kötü hissettiğiniz sağlıksal anlamda 
hava durumunu uçakta motor pervane 
arızası olduğunda roketli paraşüt. Hava 

kuvvetleri personeli olarak atlama şansımız 
var. Ama biz uçağı kurtarmaya çalışıyoruz. 
Roketli paraşüt var. 60 metreden bastı-
ğınızda paraşüt açılıyor. Siz süzülerek bir 
yere yumuşak iniş yapıyorsunuz, anla-
yamadım. Radar görüntüleri de farklı 
geliyor, radar ekoları. Buradan yola çıkınca 
kardeşimizin kötü hava şartlarından 
dolayı durumsallık yaklaşımı, farkındalığı 
belli noktaya gelince o da açmayı düşün-
medi diye tahmin ediyorum. 2 yaşında 
bir uçak. Biz buna deneysel hava aracı 
diyoruz” diye konuştu. 

RADAR, SON 15 DAKİKA AÇILMIŞ 
Hava şartlarının uçan kişiler için 

olmazsa olmazı olduğuna dikkat çeken 
Dikici, “400 tane yolcu da taşısak, 

amatör havacılık da yapsak bizim ol-
mazsa olmazımız. Arkadaşlarımız bunu 
incelemişlerdir. Başta radar açılmamış, 
son 15 dakika radar açıldığını görüyoruz. 
Yunuseli’ne giderken kapalı hava sis, 
yağış da var. Mutlaka hava şartlarını 
değerlendirmişlerdir. Bazen hava aracına 
fazla güvenmek, son teknoloji olması, 
oto pilotlu bir uçak. 700 kiloluk bir 
uçakta otomatik pilot var, paraşüt var. 
Paraşüt sistemi ateşleme sistemiyle sizi 
her yerden kurtarıyor. Türkiye Cum-
huriyetinde diğer ülkelerde olduğu gibi 
amatör havacılığı teşvik edecek meydan 
faaliyetleri ve yakıt olayları çok yaygın 
değil. Her havalimanında istediğimiz 
yakıtı bulamıyor olabiliyoruz” şeklinde 
konuştu. (İHA-AA) 

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkeme-
sindeki duruşmada tutuksuz sanık 
Yavuz Saltık ve avukatı hazır bulundu. 
Duruşmaya, CHP Milletvekili Turan 
Aydoğan ve bazı partililer izleyici olarak 
katıldı. Duruşmada savunma yapan 
sanık Yavuz Saltık, öncesinde, İBB’de 
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yap-
tığını belirterek, “Sosyal Hizmetler 
Başkanlığı dezavantajlı gruplara yardım 
eder. Pandemi sürecinde farklı inanç 
gruplarından, farklı meslek gruplarına 
yüzlerce insanla görüşme yaptım. İn-
sanlar bir koliye muhtaç durumdalar. 
Bu süreçte Erzurumlu olarak tanıdığım 
ve görüştüğüm bir kişi sonucu bana 

dava açıldı.” ifadelerini kullandı.  
Böyle bir suçlamayla burada ol-

maktan dolayı hicap duyduğunu be-
lirten Saltık, sosyal yardım kriterlerinde 
sabıka kaydı sorgulama gibi bir şeyin 
olmadığını, yardıma ihtiyacı olduğu 
tespit edilen kişiye, devletin parasının 
yüklendiği bir kartın verildiğini kay-
detti. Saltık, sosyal inceleme yaparak, 
resmi kriterler çerçevesinde yardıma 
ihtiyacı olduğunu düşündükleri kişiye 
kart verdiklerini ifade ederek, “Bu kart 
yoksulluk sınırı altında olan kişilere 
verilirdi. Benim burada olma sebebim 
market kartı. Bu kartı vermekten so-
rumluyum. Benden önceki dönemde 
de, İBB kayıtlarında bu kartla kimin 
alışveriş yaptığı bellidir. Yoksullara 
hak temelli yardım yönetmeliği dışında 
hiçbir işlem yapmadım. İddianamede 
yer alan suçun benim aracılığımla 
nasıl işlendiğini göremedim.” 
diye konuştu. 

Din Alimleri Yardım-
laşma ve Dayanışma Der-
neği (DİAYDER) dava-
sında yargılanan DİAY-
DER Başkanı Ekrem Ba-
ran ile görüşüp görüşme-
diğinin sorulması üzerine 

sanık Saltık, “Pandemi döneminde 
bize 1 milyona yakın kişi başvuru ya-
parak yardım talep etti. Erzurumlu 
bir dernek de başvuru yaptı. Ekrem 
Baran’la ilk kez orada karşılaştım, 
onun dışında hiçbir ilişkim yoktur. 
HTS kayıtlarından da bakılabilir.” ifa-
delerini kullandı. Mahkeme heyeti, 
sanık Yavuz Saltık’ın hakkındaki adli 
kontrol tedbirinin devamına karar ve-
rerek, tanıkların dinlenmesi için du-
ruşmayı erteledi. 

İDDİANAMEDEN 
İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı Terör ve Ör-
gütlü Suçlar Bürosunca 
hazırlanan iddianamede, 
DİAYDER ile dernek yö-
netici ve üyelerinin terör 
örgütü PKK/KCK’nın 
amaç ve hedefleri doğ-

rultusunda yürüttü-
ğü faaliyet-

l e r i n 
deşif-

r e s i 

amacıyla 23 sanık hakkında silahlı 
terör örgütüne üye olmak veya bilerek 
ve isteyerek yardım etme suçundan 
iddianame düzenlenerek dava açıldığı 
ifade edildi. İddianamede, İstanbul 
14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 
davada tanık olarak dinlenilen İBB ça-
lışanları Nilüfer Taşkın ile Yavuz Saltık 
hakkında sosyal yardım kartlarının 
dağıtılmasına yönelik tape kayıtların-
daki tespitler sebebiyle suç duyuru-
sunda bulunulması üzerine soruşturma 
başlatıldığı aktarıldı. 

DİAYDER soruşturmasında İBB’den 
alınan ve bir perakende zincir markette 
kullanılmak üzere 150 liralık yardım 
kartlarının 20-25 adet olarak “Mele” 
diye tabir edilen kişilere verildiğinin 
belirlendiği anlatılan iddianamede, bu 
kartların örgütün kırsal alanında faaliyet 
yürüten ya da tutuklanarak cezaevine 
gönderilenlerin ailelerine teslim edildiği 

belirtildi. Sanığın yardım talebine 
gelen gruplar hakkında yeterince 
araştırma yapmadığı aktarılan id-
dianamede, bu nedenle Saltık’ın 

“örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek 
ve isteyerek yardım etmek” suçundan 

7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına 
çarptırılması istendi.  (AA)

İBB Daire Başkanı hakim karşısına çıktı 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) Muhtarlık 
İşleri Daire Başkanı Yavuz 
Saltık’ın, DİAYDER’in terör 
örgütü PKK ile iltisakını 
araştırmadan derneğe 
yemek kartları verdiği 
iddiasıyla 15 yıla kadar 
hapis cezası istemiyle 
yargılanmasına başlandı.

Ovaakça Doğalgaz 
Çevrim Santrali 

yakınlarında düşen 
eğitim uçağında 
Yunuseli Sportif 

Havacılık Derneği 
Başkanı pilot Hakan 

Köksal ile yanında 
bulunan Burcu Sağlam 

hayatını kaybetti. 

Hakkarili şehit son  
yolculuğuna uğurlandı 

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü 
mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Hakkarili 
Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz, düzenlenen 
törenle son yolculuğuna uğurlandı. Hakkarili Topçu 
Uzman Çavuş Nedim Korkmaz (26), Zap-Avaşin-
Basyan bölgesinde düzenlenen “Pençe-Kilit” ope-
rasyonunda şehit olmuştu. Hakkari Dağ ve Komando 
Tugay Komutanlığında yapılan törenin ardından 
şehidin cenazesi Ulu Cami’ye getirildi. 

Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından 
kılınan cenaze namazından sonra Türk bayrağına 
sarılı naaşı Gazi Mahallesi aile mezarlığına götü-
rülerek burada gözyaşları arasında toprağa verildi. 
Şehidin cenaze namazına Hakkari Valisi ve Belediye 
Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Tevfik 
Kumbasar ve Halil İbrahim Köroğlu, İl Jandarma 
Komutanı Tümgeneral Coştun Sel, emniyet müdür 
yardımcıları, şehidin annesi, babası ve kardeşleri 
ile çok sayıda vatandaş katıldı. (İHA)

Sınıf arkadaşının 
öldürdüğü çocuğun 
cenazesi defnedildi 

Mersin’in Toroslar ilçesinde, sınıf arkadaşının 
okulun tuvaletinde bıçaklaması sonucu hayatını 
kaybeden 12 yaşındaki kız öğrencinin cenazesi 
toprağa verildi. Toroslar ilçesindeki bir ortaokulda 
sınıf arkadaşı tarafından tuvalette bıçaklanarak 
öldürülen F.Y’nin (12) cenazesi, Mersin Şehir 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki iş-
lemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. 

F.Y’nin, Türk bayrağına sarılı ve üzerinde duvak 
bulunan tabutu, tören için Güneykent Mezarlığına 
götürüldü. Tören sırasında fenalık geçiren anne 
Hacer ve baba Serdar Y. ile bazı yakınlarına sağlık 
ekipleri müdahale etti. F.Y’nin naaşı, cenaze na-
mazının ardından Çavuşlu Mezarlığında toprağa 
verildi. Cenaze törenine, çocuğun ailesi ve yakın-
larının yanı sıra Toroslar Belediye Başkanı Atsız 
Afşın Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AK Parti 
ve MHP il teşkilatı yetkilileri ile öğretmenler ve 
vatandaşlar katıldı. Öte yandan, polis ekiplerince 
emniyete götürülen E.D’nin işlemlerinin devam 
ettiği öğrenildi. (AA)

Faruk Çelik: “Sit olduğunu 
bilmiyordum”
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n Bilinmeyen Numaralar 
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n Kızılay Kan Merkezi  
n Bursa Şehir Hastanesi 
n Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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366 85 60 
294 99 99 
220 10 20 
364 91 91 
295 96 00 
221 15 08 
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295 50 00 
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n Barış Manço Kültür Merkezi 
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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

Mevsim şartlarına uygun lastik kullanıl-
ması hem sürüş güvenliği açısından önemli 
hem de yasal açıdan zorunlu. Fakat zorunlu 
kış lastiği uygulaması sadece yolcu ve yük ta-
şımacılığı yapan araçlar için geçerli. Yasaya 
göre hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü 
zaman kış lastiği takılmalı. Ancak yaz ayla-
rında kış lastiği takılması yasak değil. 

Konu ile ilgili, kış lastiği takma zorunlulu-
ğunun, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ti-
cari araçlar için her yıl 1 Aralık’ta başlayarak 1 
Nisan tarihine kadar devam ettiğini belirten 
uzmanlar, kanuni zorunluluk olmasa da 
binek araçlar olarak da adlandırılan özel araç-
larda da kış lastiği değişimi yapılması gerekti-
ğini söyledi. İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 
Öğr. Gör. Özgür Şener, kış lastiği, özellikleri 
ve kış lastiği kullanımında dikkat edilmesi ge-
rekenlere ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Öncelikle güvenlik amacıyla sonra da otobüs, 
minibüs, kamyon, kamyonet, çekici gibi araç-
lar için kanuni zorunluluktan dolayı kış lastiği 
kullanımının gerekli olduğunu vurgulayan, 
İSG Uzmanı Özgür Şener, şöyle devam etti: 
“Kış lastiğinin kaygan zeminlerde yazlık las-
tiğe göre, kalkışta daha iyi bir tutunma, viraj-
larda daha iyi bir tutunma, fren-duruş 
mesafesinde daha kısa bir mesafe sağlamak-
tadır. Kış lastiği takma zorunluluğu, şehirler-
arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 
her yıl 1 Aralık’ta başlamaktadır. Kanuni ola-
rak, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar her yıl 1 
Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak 
kış lastiği kullanmalıdır. Ancak kanuni zorun-
luluk olmasa da kendi özel araçlarımız (binek 
araçlar) için de bu kurala dikkat ederek bu ta-
rihler arasında kış lastiği değişimi yapmalıyız. 
Yumuşak bir lastik karışımı olduğundan, 

soğuk havalarda yol zeminine uyum sağlar. 
Titizlikle geliştirilmiş olan dış zemin, kar ve 
çamur gibi oynak olan zeminlere çok rahat 
uyum sağlar. Kış lastikleri, 7 derecenin altın-
daki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak ama-

cıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt 
yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri 
bulunan lastiklerdir. Yüzeylerindeki desenler 
su tahliyesinin de daha iyi yapılmasını sağla-
dığı için araçların zemine daha iyi bir şekilde 
temasını sağlamaktadır. Kış lastiklerinin ya-
naklarında (M+S) işareti veya (M+S) işare-
tiyle birlikte kar tanesi işareti veya sadece kar 
tanesi işareti aranır. Lastiklerin kaplama yapı-
larak kullanılması halinde lastik omuzlarında 
(M+S) işareti olsa dahi, lastik diş derinliğinin 
ve sırt deseninin kış lastiğine uygun olması 
zorunludur. Kış lastikleri, Three-Peak Moun-
tain Snowflake (3PMSF), Avrupa Parlamen-
tosu ve Konseyi (EC) No 661/2009 ve 
Avrupa Ekonomik Komisyonu (ECE) Tara-
fından yayımlanan ECE R-117 Regülasyo-
nunda hüküm ve esasları belirtilmiştir. 
Lastiğin deseni, desen hamuru, yapısı; zorlu 

kış şartlarında hızlanması, frenlemesi gibi 
kriterleri içerir. Avrupa Birliği yönetmelikle-
rinde standartlaştırılmış olan 3PMSF test ko-
şullarını karşılayan lastikler bu logoyu 
taşımaya hak kazanır. 3PMSF işaretli lastikler 
sadece M+S işaretleri lastiklere göre buz, kar, 
sulu kar kaplı yollarda daha iyi frenleme, viraj 
kabiliyeti ve çekiş gücü sunar. M+S işareti 
üretici tarafından konulur ve bir standart 
içermez. Sadece çamur ve karda diğer desen-
lere göre daha iyi çekiş vereceği iddiasındadır. 
Hamur yapısı, desen özellikleri, soğuk hava-
lardaki tutuş kabiliyeti gibi kriterlerin yerine 
getirilmesini gerektirmez.”   

Kış lastikleri ile kış aylarında yüksek yol 
tutuşu yakalarsınız. Mevsim şartlarına uygun 
olmayan lastiklerin kullanılması durumunda 
ise yol tutuşunda sıkıntılar yaşanabilir. 

İzzettin 
KARTAL

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merke-
zi’nde gerçekleştirilen 3 Aralık Dünya En-
gelliler Günü Programı’na BUÜ Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, İl Milli 
Eğitim Müdür Vekili Erdal Kaya, akade-
misyenler, öğretmenler, özel gereksinime 
ihtiyaç duyan öğrenciler ve aileleri katıldı. 
Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet 
Saim Kılavuz, böylesine kıymetli ve özel 
bir programa ev sahipliği yapmaktan ötürü 
büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. 
Üniversitelerin içinde bulundukları topluma 
eğitim-öğretim hizmeti vermek, Ar-Ge yap-
mak ve teknoloji üretmek gibi başlıca gö-
revleri bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. 
Ahmet Saim Kılavuz; “Bu iki temel görevin 
yanı sıra topluma hizmet de üniversitelerin 
temel görevleri arasında yer almaktadır. 
Sağlıktan tutun eğitime kadar, öğrenci ye-
tiştirerek ihtiyaç duyulan insan kaynağını 
üretmekten tutun da günlük sorunların 
çözümüne kadar her alanda çözümler üret-
mek ile yükümlüyüz. Görev süremiz boyunca 
öğrenci memnuniyetini ve toplumla birlikte 
hareket etme yetilerini arttırmayı ana oda-
ğımıza aldık. Üniversiteler genelde kampüs 
sınırları içerisinde hareket ederler. Bursa 
Uludağ Üniversitesi ise bu anlayışın tersine 
toplumun her kademesi ile irtibat halinde 
olan, onlarla işbirliği yapan ve gelen taleplere 
cevap vermeye çalışan bir modeli ön plana 
çıkarmıştır” dedi. 

“ZİHNİYETİ  
DÖNÜŞTÜRMEK GEREK” 
Toplum içindeki engelli birey gerçeğine 

de değinen Rektör Kılavuz; “Bence esas 
engelli, engelliliği anlayamayan kafa yapı-
sındadır. Eğer bu kafa yapısı değiştirilebilir 

ve dönüştürülebilirse, engelliye sağlanan 
fırsatlar sanki bir lütufmuş gibi sunulmazsa 
işte o zaman toplum genelinde engellilik 
bilinci çok daha iyi anlaşılır hale gelir. Engelli 
bir bireyin, en az diğer bireyler kadar tüm 
hizmetlere ulaşma hakkı vardır. Bu bilinçle 
3 Aralık Dünya Engelliler Günü programları 
düzenleniyor. Engellerin ortadan kalktığı 
bir eğitim-öğretim sistemi ve toplumsal 
yaşam diliyorum” şeklinde konuştu. Üni-
versite olarak konuyla ilgili yapılan çalışmalar 
hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Ahmet 
Saim Kılavuz, göreve geldikleri ilk yıl Engelli 
Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni kur-
duklarının altını çizdi. Engelli Dostu Ku-
rumları temsil eden turuncu bayrak alabil-
mek için YÖK’e başvuru yaptıklarını da ha-
tırlatan Kılavuz; “Biz çok eski bir üniversi-
teyiz. 47 yıl önce üniversitemiz kurulurken 
engellilik bilinci çok gelişmiş değildi. Zaman 
içerisinde de bu olguya yönelik çok fazla 
yatırım yapılmadı. Ancak biz bu anlayışı 
değiştirebilmek adına onlarca projeye ve 
çalışmaya imza attık. Bu çalışmalar sayesinde 
5 birimimizde bu bayrağı aldık. 4 birim 
için daha başvurularımızı tamamladık. Ar-
dından engelsiz bilgiye ulaşım için başvu-
rularımızı yapacağız. Dolayısıyla engelsiz 
üniversite konusunda bakış açımızı tama-
men değiştirdik. Düne göre çok daha iyi 

konumdayız. Yarın ise bugünden iyi olmak 
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” açıkla-
masında bulundu. Rektör Prof. Dr. Ahmet 
Saim Kılavuz, programa katkı sağlayan 
Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim Topluluğu 
üyesi öğrencilere de ayrıca teşekkür etti. 

“ONLAR TOPLUMUN  
AYRILMAZ BİR PARÇASI” 
Bursa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Erdal 

Kaya ise konuşmasında millet olarak yap-
tıkları çalışmalarla gurur duydukları çok 
sayıda engelli bireyin bulunduğuna işaret 
etti. Bu bireylerin hayatın tüm alanlarında 
zorluklara rağmen sergiledikleri mücade-
lenin gerçek anlamda takdire şayan oldu-
ğunu belirten Müdür Vekili Erdal Kaya; 
“Başarılı örnekler bizlere engellerin aşmanın 
bir inanç meselesi olduğunu, başarı anah-
tarının öncelikle kişinin buna inanması 
olduğunu bizlere ispat ediyorlar. Toplumun 
ayrılmaz bir parçası olan engelli bireylerin 
umutlu ve geleceğe güvenle bakabilmelerini 
sağlayacak imkânlara kavuşturulması, dev-
letimizin öncelikli görevleri arasında yer 
almaktadır. Milli Eğitim ailesi olarak bizler 
de özel çocuklarımızın kendi kendilerine 
yeterli duruma gelmeleri ve üreten bireyler 
olarak yetiştirilmeleri için tüm gücümüzle 
çalışmaktayız. Engelli bireylerin yaşamlarını 

iyileştirebilmek için sadece kanuni düzen-
lemeler yapmanın yeterli olmadığını bili-
yoruz. Kanunların doğru şekilde uygula-
nabilmesi için toplumun tüm kesimlerinin 
bu konuda bilinçlendirilmesi gerekir” diye 
konuştu. BUÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ada da 
bölüm olarak engelli bireylerin eğitilmesi 
ve bu konuda farkındalığın toplum geneline 
yayılması adına çok sayıda çalışma ger-
çekleştirdiklerini kaydetti. Son aşamaya 
geldikleri Özel Eğitim Uygulama Araştırma 
Merkezi’ni 2023’ün ilk aylarında açmayı 
hedeflediklerini aktaran Prof. Dr. Ada; 
“Merkezimizde özel eğitim ihtiyacı olan 
bireylere ve ailelerine eğitim ve rehabili-
tasyon hizmeti vermeye başlayacağız. Mer-
kezimiz; Üniversite Araştırma Hastanesi, 
Milli Eğitim Müdürlüğü Merkezi Rehberlik 
ve Araştırma Merkezi, Büyükşehir Belediyesi 
Engelliler Şube Müdürlüğü ile işbirliği ya-
pacak ve birlikte projeler yürütecektir” 
şeklinde konuştu. Açılış konuşmalarının 
ardından özel öğrenciler tarafından hazır-
lanan dans, şiir, şarkı ve tiyatro gösterileri 
izleyicilerin beğenisine sunuldu. Rektör 
Kılavuz ve davetliler, program çerçevesinde 
fuaye alanında açılan özel eğitim kurum-
larının stantlarını da ziyaret etti. (İHA)

Günümüzde şiddet içerikli 
davranışlar arasında önemli bir 
toplumsal sorun olan akran zor-
balığının önlenmesi, çocukların 
ve gençlerin bu konuda bilin-
çlenmesini sağlamak hedefiyle, 
Gürsu Belediyesi ile Bursa Sağlık 
ve Eğitim Gönüllüleri Derneği 
(BUSADER) iş birliğinde konfe-
rans düzenlendi. 

Daha güçlü konumda olan 
bir veya birkaç öğrenci tarafından 
bir başka öğrenciye yönelik ola-
rak zarar verme hedefiyle yapılan 
tekrarlayıcı davranışlar olarak 
tanımlanan akran zorbalığı, ço-
cukların, tekrarlı bir şekilde fi-
ziksel, sözel, sosyal ya da siber 
olarak saldırgan, huzursuz edici, 
zarar verici davranışlara maruz 
bırakılması olarak öne çıkıyor. 
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa 
Işık, “Çocuklarımızın, gençleri-
mizin maalesef maruz kaldığı 
akran zorbalığının önlenmesinde 
toplum olarak hepimize düşen 
sorumluluklar olduğunu düşü-
nüyorum. Bu bağlamda çocuk-
larımızın gençlerimizin kendi-
lerini koruma gücü ve güveni 
elde etmelerini sağlamak yolunda 
hepimize görevler düşüyor. Biz 
de düzenlediğimiz bu konferan-
sla onlara bilinç kazandırmayı 
hedefledik. Yanımızda olarak 
bize destek veren BUSEDER yet-
kililerine, yönlendirici ve bilin-
çlendirici açıklamaları için Psi-
kolog Bahar Berk’e teşekkürle-
rimi sunuyorum. Hiçbir çocu-
ğumuzun ve gencimizin zorbalığa 
maruz kalmadan, kendilerine 
güvenli sağlıklı bireyler olarak 
büyümelerini temenni ediyorum” 
dedi. Lokman Hekim Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 
gerçekleştirilen konferansta ko-
nuşan Psikolog Bahar Berk, 
“Anne babalar zorbalığın izlerini 
takip etsinler. Çocuklar eve gel-
diği zaman iştahsızlık yaşıyor-
larsa, eve geldikleri zaman oda-
larına kapanıyorlarsa, günlük 
rutinlerini artık anlatmamaya 
başladılarsa, bunlar bize ipuçları 
verir zorbalığa yönelik. Ebeveyn-
ler zorbalıkla ilgili çocuklara ma-
ruz kaldıklarında neler yapabi-
leceklerini, çözümsel yaklaşımları 
vermeleri gerekir. Ebeveynlerin 
ve bizlerin rol model olması ge-
rekiyor. Gürsu Belediyesi’nin bu 
anlamda eğitime yönelik farkın-
dalığı çok yüksek. Eğitim alan-
larında nelere ihtiyaç var, Gürsu 
mevkisinde yaşayan çocukların 
maruz kaldığı zorbalık türleri 
neler, bunları tespit etmesi far-
kındalık oluşturması ve harekete 
geçmesi bu anlamda çok takdire 
şayan” diye konuştu. Konferans 
sonrasında gençlerle sohbet eden 
Başkan Işık, çektiği fotoğrafla 
da anı ölümsüzleştirdi. (İHA)

Her konuda öğrencilerin yanında 
olduklarını ifade eden Bursa İl Millî 
Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Milli Eği-
tim Bakanlığı liderliğinde, öğrencileri-
mizin eğitime erişimini artırmak ve 
öğrencilerimizin eğitim öğretimlerini 

en iyi şartlarda sürdürebilmelerini sağ-
lamak için çalışmalarımızı 
tüm hızıyla yürütü-
yoruz. Bu çalış-
maların bir ta-
nesi de öğren-
cilerimize üc-
retsiz yemek 
imkânı sağla-
mak. Bu çer-
çevede kenti-
mizde 29 bin 654 
öğrencimiz ücretsiz ye-
mek hizmetinden yararlanı-
yor. Bu sayının hızla daha yukarı çıkması 
için çaba sarf ediyoruz. Öğrencilerimizin 
faydalandığı ücretsiz yemek imkânı 

çerçevesinde meslek liselerimizin de 
bu süreçte görev alması biz-

leri ziyadesiyle mem-
nun etmektedir. 

Meslek liseleri-
mizde, döner 
sermaye çerçe-
vesinde öğren-
cilerimiz tarafın-

dan hazırlanan 
ürünler, beslenme 

desteği olarak öğren-
cilerimize ücretsiz sunu-

luyor. Öğrencilerimize ücretsiz 
yemek imkânının sağlanması nokta-
sında başta Millî Eğitim Bakanı Mahmut 
Özer olmak üzere emeği geçenlere öğ-

rencilerim adına şükranlarımı sunu-
yorum” dedi. Millî Eğitim Bakanlığı, 
öğrencilerin eğitime erişimini artırmak 
için sosyal politikalarla öğrencileri des-
teklemeye devam ediyor. Şartlı eğitim 
yardımından öğrenci burslarına, taşımalı 
eğitimden ücretsiz yemek imkânına, 
ücretsiz ders kitaplarından yardımcı 
kaynaklara çok sayıda proje, kararlı bir 
şekilde uygulanmaya devam ediyor. 
Millî Eğitim Bakanlığı, bu çerçevede 
yaptığı çalışmalar sonucunda ücretsiz 
yemek yiyen öğrenci sayısını 1,5 mil-
yondan 1 milyon 796 bin 985’e çıkardı. 
Bursa’da ise 29 bin 654 öğrenci ücretsiz 
yemek hizmetinden yararlanıyor. 

(İHA)

Bursa’da 29 bin 654 öğrenciye ücretsiz yemek
Milli Eğitim Bakanlığın, 
uygulamaları çerçevesinde 
ücretsiz yemek hizmetinden 
yararlanan öğrenci sayısı her 
geçen gün artıyor. Bu 
çerçevede Bursa’da da 29 bin 
654 öğrenci ücretsiz yemek 
hizmetinden faydalanıyor.

BUÜ’de anlamlı etkinlikBursa Uludağ 
Üniversitesi (BUÜ) ve 

Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, 3 Aralık 

Dünya Engelliler Günü 
dolayısıyla özel bir 

programa imza attı.

“Çocuklarımıza 
akran zorbalığından 
korunma gücünü 
aşılamalıyız”

Kış  
lastiklerimizi 

değiştirdik mi?
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Türkiye Maarif Vakfının Kolombiya temsilci-
liği, Türkiye Bursları kapsamında eğitim gör-
mek isteyen Kolombiyalı öğrencilere Türkiye
sunumu yaptı. Etkinlik kapsamında, Türki-
ye'deki üniversitelerin yabancı öğrencilere ta-
nıdığı fırsatlar ve Türkiye'de okumak isteyen
aday öğrencilerin sorularına cevaplar verildi.
Başkent Bogota'daki vakfın konferans salo-
nunda düzenlenen etkinliğe, Türkiye Maarif
Vakfının Kolombiya Temsilcisi Doç. Dr. Öner
Buçukcu, Türkiye'nin Bogota Büyükelçilik
Müsteşarı Murat Baklacı, Kolombiya Ulusal
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ivan Leo-
nardo Hernandez, Uluslararası ilişkiler uz-
manı Prof. Nestor David Medina ve çok
sayıda kişi katıldı. Hernandez, 5 yıl kaldığı
Türkiye deneyimini öğrencilerle paylaştı.
Hernandez, AA muhabirine, Türkiye'de
muhteşem bir deneyim yaşadığını belirterek,
"Yüksek lisans, doktora ve Türkçe öğrenmek
isteyen öğrenciler için Türkiye harika bir
ülke. Önce Türkçe öğrendim ardından yük-
sek lisans yaptım. Hocalarım ve Türk arka-
daşlarım bu süre içerisinde çok yardımcı
oldu. Tarihine ve kültürüne hayran kaldım."
dedi. Türkiye Bursları kapsamında başarılı
olup doktora yapan Medina da konuşma-
sında, burs kazanacak öğrencileri zorlu bir
sürecin beklediğini vurgulayarak, "Çok çalış-
manız lazım ve her şeyden önce Türkçe öğ-
renmeyi başarmanız gerek. Türkiye, size her
türlü imkanı sağlıyor, aldığınız burs size ra-
hatlıkla yetecektir." ifadesini kullandı. Me-
dina, Türkiye'den unutulmaz anılar
biriktirdiğini dile getirerek, doktorasını başa-
rıyla verdiği için gururlu olduğunu söyledi.
(AA)

Maarif Vakfı, Kolombiya'da
öğrencilere 'Türkiye Bursları'
sunumu düzenledi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENT-
COM), Ebu İbrahim El-Haşimi El-Kurey-
şi'nin ölümünden sonra DEAŞ'ın başına
geçen Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kurey-
şi'nin de öldürüldüğünü açıkladı.
CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino, yap-
tığı yazılı açıklamada, "Ebu el-Hasan el-Ha-
şimi el-Kureyşi'nin ekim ortasında ölümü,
DEAŞ'a bir başka darbe vurdu. Bu operas-
yon, Suriye Özgür Ordusu tarafından Suri-
ye'nin Dar'a vilayetinde gerçekleştirildi."
ifadelerini kullandı. Buccino, DEAŞ'ın bölge
için bir tehdit olmaya devam ettiğini ve örgü-
tün kalıcı olarak yenilgisine odaklandıklarını
belirtti. DEAŞ ile mücadele koalisyonunun
bu saldırıda rolünün ne olduğu bilinmiyor.
ABD kuvvetleri, Irak, Suriye, Ürdün sınırının
birleştiği El-Tanıf bölgesinde Mugavvir Et-
Tavra adlı bir muhalif grupla işbirliği yapıyor.
Grup yakın zaman önce ismini "Suriye Özgür
Ordusu" olarak değiştirmişti. DEAŞ'ın ilk li-
deri Ebu Bekir El Bağdadi'nin yerine geçen
Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi ise şubatta
ABD özel kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeybatı-
sında düzenlediği bir operasyonda öldürülm-
üştü. (AA)

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ur-
sula von der Leyen, İngiltere'nin siyasi irade
göstermesi halinde Kuzey İrlanda Protokolü
anlaşmazlığında olumlu bir sonuca ulaşılabi-
leceklerinden "çok emin" olduğunu belirtti.
İrlanda'nın başkenti Dublin'e resmi ziyarette
bulanan Von der Leyen, İrlanda Başbakanı
Micheal Martin ile görüştü. Von der Leyen,
ziyaret kapsamında basın mensuplarına yap-
tığı açıklamada, Brexit anlaşmasının bir par-
çası olan Kuzey İrlanda Protokolü'ne ilişkin
değerlendirmelerde bulundu. AB ve İrlan-
da'nın Brexit konularında her zaman "çok
yakın iş birliği" içinde olduğunu vurgulayan
Von der Leyen, Brexit'in, İrlanda için ticari
konularda çok fazla adaptasyon anlamına
geldiğini ve İrlanda'nın bu süreci başarılı şe-
kilde yürüttüğünü kaydetti.  (AA)

ABD, DEAŞ'ın yeni 
elebaşı el-Kureyşi'nin 
öldürüldüğünü açıkladı

AB'den İngiltere'ye "Kuzey
İrlanda Protokolü" mesajı

Rusya Dışişleri
Bakanı Sergey

Lavrov, ABD’nin
tüm Avrupa’yı

köleleştirdiğini,
sadece Almanları

değil Avrupa
Birliği’ni (AB)

kontrolü altında
tuttuğunu

söyledi.

Lavrov, Avrupa’nın güvenlik sorunu
konusunda düzenlediği basın toplantı-
sında, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teş-
kilatına (AGİT) ve Batı’ya yönelik eleş-
tirilerde bulundu. Polonya’da katılımına
izin verilmeyen AGİT Dışişleri Bakanları
Toplantısı'nın konuştuğu sırada sürdü-
ğünü belirten Lavrov, 1975’te Helsinki
Nihai Senedi’nin imzalanmasının Doğu-
Batı ilişkilerinde yeni bir dönemin ha-
bercisi ve diplomasi başarısı olarak gö-
rüldüğünü hatırlattı. Lavrov, buna rağ-
men o zamandan bu yana sorunların
daha fazla arttığını, AGİT’in “marjinal”
bir kuruluş haline gelmeye başladığını,
dönem başkanı Polonya’nın da “uzlaşı
kültürünün kalıntılarını yok ederek ör-
gütün yıl boyunca mezarını kazdığını”
ifade etti. NATO’nun Soğuk Savaş dö-
nemindeki önceliklerine geri döndüğünü
savunan Lavrov, “Rusları Avrupa’nın dı-
şında tutmak istiyorlar. Amerikalılar za-
ten tüm Avrupa’yı köleleştirdi. Sadece
Almanları değil tüm AB’yi kontrolü al-
tında tutuyor.” dedi. Lavrov, Batı ile iliş-
kilerin eskisi gibi kurulmayacağının altını
çizerek, karşılıklı mutabık kalınan bir
temelde komşu olmak istemesi halinde
önce Batı’nın neler sunabileceklerini din-
leyeceklerini kaydetti.

"AVRUPA DİPLOMASİSİNİN 
VARLIĞINI SORGULAMAK 
GEREKİR"
Moskova’nın Avrupa

diplomasisi”nden kopup kopmadığını
söyleyebilmek için bu diplomasinin var-

lığını sorgulamak gerektiğini belirten
Lavrov, AB’den yapılan “çatışmaların Uk-
rayna’nın sahada zaferi ile sonuçlanması”
şeklindeki açıklamaları hatırlattı. Lavrov,
“Avrupa diplomasisinde aklı başında in-
sanların ne zaman ortaya çıkacağını an-
lamamız lazım.” diye konuştu. Lavrov,
Rusya’nın önerdiği güvenlik garantileri
ile ilgili görüşmelere Batı’nın dönmek
istemesi halinde bunu olumlu karşıla-
yacaklarını da belirtti. Nükleer güçler
arasındaki nükleer olmayan herhangi
bir çatışmanın, nükleer savaşa dönüşme
riskinin çok büyük olduğuna işaret eden
Lavrov, Batı'nın, Rusya’yı kitle imha si-
lahları kullanarak Ukrayna'da provokas-
yon hazırlamakla suçlayan söylemlerini
endişeyle izlediklerini bildirdi. Lavrov,

buna karşın ABD, İngiltere ve Fransa
dahil Batı'nın Ukraynalılar aracılığıyla
Rusya'ya karşı yürüttükleri savaşa ne-
redeyse doğrudan katılımını artırmak
için her şeyi yaptığını, bunun tehlikeli
bir eğilim olduğunu kaydetti. Rus istih-
baratı ile ABD istihbaratı arasında mah-
kum değişimi konusunda oluşturulan
özel kanalın sonuç getirmesini umduğunu
kaydeden Lavrov, buna karşılık siyasi
konularda ABD’li mevkidaşı ile hiçbir
temasının olmadığına dikkat çekti.

RUS TAHIL ÜRÜNLERİ 
ÜZERİNDEKİ YAPTIRIMLARIN 
KALDIRILDIĞI İDDİASINA 
YALANLAMA
Lavrov, AB tarafından Rus tahıl

ürünleri ve gübresinin ihracatına iliş-
kin yaptırım bulunmadığına dair açık-
lamalar yapıldığını, bunun “apaçık
bir yalan” olduğunu söyledi. Birleşmiş
Milletler (BM) Genel Sekreteri An-
tonio Guterres’in Rus tarım ürünle-
rinin ihracatı üzerindeki bu engelleri
kaldırmak için çalıştığını hatırlatan
Lavrov, tahıl anlaşmasının imzalan-
masından bu yana 5 ay geçmesine
rağmen ABD ve AB’nin son derece
yavaş hareket ettiğini dile getirdi. 

"ABD, AVRUPA'NIN 
ÜZERİNDEN GEÇİMİNİ 
SAĞLIYOR"
Lavrov, Batı’nın Rus petrolüne ta-

van fiyat uygulaması konusunun Rus-
ya’yı ilgilendirmediğini söyleyerek,
Rusya’nın ortaklarıyla tavan fiyatlara
bakmadan iş birliğini sürdüreceğini
ifade etti. ABD’nin artık Avrupa'nın
üzerinden geçimini sağladığına ve
Avrupa'nın içinde bulunduğu ekono-
mik ve enerji krizinden kar elde ede-
ceğine dikkati çeken Lavrov, “Avru-
pa'ya, Avrupa'nın Rusya'dan aldığı
gazdan dört kat daha pahalıya gaz
satacaklar. Avrupa’dan yatırımcı çek-
mek için ABD, endüstrilerine yüz mil-
yarlarca dolar sübvansiyon vererek
enflasyonla mücadele yasalarını iler-
letecek. Sonuçta Avrupa sanayisini
kaybedecek.” diye konuştu.

Azerbaycan-Ermeni�stan İhti�lafına çözüm Arayışı
Lavrov, Batı'nın Rusya’nın arabu-

luculuğu ile Azerbaycan ile Ermenistan
arasında varılan anlaşmaları “özel-
leştirmeye” çalıştığını belirterek,
"Şimdi Fransızlar, Amerikalılar ve AB
bir bütün olarak arabuluculuk işlerine
müdahale ederek gömdükleri Minsk
Grubunu telafi etmeye çalışıyor.” ifa-
delerini kullandı. Ermeni yönetiminin
son zamanlarda "statü" konusu değil,
Karabağ’daki Ermeni nüfusunun hak-
larının sağlanmasından bahsettiğine
işaret eden Lavrov, Azerbaycan tara-
fının bunu tartışmaya ve diğer Azer-
baycan sakinlerinin sahip olduğu hak-

ları vermeye hazır olduğunu aktardı.
Lavrov, Azerbaycan-Ermenistan ih-
tilafı konusunda Prag’da dörtlü top-
lantıda Almatı Deklarasyonu’nun
onaylanması konusuna dikkati çeke-
rek, o dönemde Dağlık Karabağ’ın
Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cum-
huriyeti’nin parçası olduğunu anım-
sattı. Lavrov, “Bu, Azerbaycan, Er-
menistan, Fransa ve Sayın (Avrupa
Konseyi Başkanı) Charles Michel ta-
rafından hiç çekince olmaksınız onay-
landı. Bu, Karabağ’ın statüsüne nasıl
yaklaşılacağı sorusunu çözüyor.” şek-
linde konuştu.

Stoltenberg: ‘‘Rusya'yı hafife almamalıyız’’

Stoltenberg, Berlin Güvenlik Kon-
feransının 2. günündeki konuşma-
sında Rusya-Ukrayna savaşına deği-
nerek, Ukrayna'nın da önemli kaza-
nımlar elde ettiğini, müttefiklerin
Ukrayna'ya gelişmiş silah sistemleri
gönderdiğini ve bunların her gün
savaş alanında "büyük bir fark" ya-
rattığını anlattı. NATO müttefiklerinin
Ukrayna'ya askeri destek sağlamaya,
gelişmiş silahlar ve hava savunma
sistemleri göndermeye devam ede-
ceğinin altını çizen Stol-
tenberg, "Almanya'nın
önemli mali, insani ve
askeri yardımlarla Uk-
rayna'ya verdiği güçlü
desteği memnuniyetle
karşılıyorum." diye konuş-
tu. Jens Stoltenberg, Al-
manya'nın savunma harca-
malarını önemli ölçüde
arttırma kararını
da memnuniyetle
karşıladığını ifa-
de ederek, Al-
man silahlı
k u v v e t l e r i
B u n d e s -

wehr'in NATO'nun caydırıcılık ve sa-
vunma planlarında kritik rol oynadı-
ğını dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin'in Ukrayna'ya açtığı
savaşın Avrupa'da barışı paramparça
ettiğine işaret eden Stoltenberg, bu
savaşın küresel güvenlik için uzun
süreli şok dalgaları yarattığını belirtti.
Stoltenberg, "Rusya'yı hafife alma-
malıyız. Rus füzeleri ve insansız hava
araçları Ukrayna şehirlerine, sivillere
ve kritik altyapıya saldırmaya devam
etmekte ve kış mevsimi yaklaşırken
büyük insani acılara neden olmakta-
dır." dedi. Savaşta Avrupa'nın sadece
parayla bedel ödediğini ancak Ukray-
nalıların ödediği bedelin kan olduğunu
söyleyen Stoltenberg, "Otoriter re-
jimler gücün ödüllendirildiğini görürse
hepimiz çok daha yüksek bir bedel
ödeyeceğiz. Dünya hepimiz için daha
tehlikeli bir yer haline gelecektir." ifa-
delerini kullandı. Ukrayna'daki savaşın
Avrupa'nın Rus gazına olan tehlikeli
bağımlılığını ortaya koyduğunu be-

lirten Stoltenberg, sözlerini, "Bu du-
rum bizi başta Çin olmak üzere diğer
otoriter devletlere olan bağımlılı-
ğımızı, tedarik zincirleri, teknoloji
ve altyapı konularında değerlen-

dirmeye sevk etmelidir. Elbette Çin
ile ticaret yapmaya ve ekonomik

ilişkilerde bulunmaya devam
edeceğiz. Ancak ba-

ğımlılıklarımızın
farkında olmalıyız.
Kırılganlıklarımızı
azaltmalıyız ve
riskleri yönetme-

liyiz." diye ta-
mamladı. (AA)

NATO Genel Sekreteri Jens
Stoltenberg, Ukrayna'daki
savaşta Rusya'nın hafife
alınmaması gerektiğini ve
Rus saldırılarının kış
yaklaşırken Ukrayna
halkında büyük insani
acılara neden olduğunu
kaydetti.

Belçika'da mültecileri sokağa
terk eden devlete "cenaze töreni"

Siyah cübbe giyen yaklaşık 200 avukat
Adalet Bakanlığı önünde toplandı. Avukatlar,
temsilen "hukuk devletini" koydukları
Belçika bayrağı örtülü bir tabutu cenaze
marşı eşliğine taşıyarak bina önüne bıraktı.
Tabutun başına "Hukuk devleti huzur içinde
uyu 1830-2022" yazılı bir mezar taşı diken
avukatlar, sıra halinde temsili mezar başına
çelenk bıraktı. AA muhabirine konuşan
avukat Estelle Didi, "Bugün buradayız çünkü
devlet, Belçika'da mahkemelerin verdiği
kararlara saygı duymuyor. Bu, demokrasimiz

için çok tehlikeli." dedi. Didi, şimdiye dek
yaklaşık 7 bin davanın kazanıldığını ancak
sonuç alınamadığını ifade ederek Adalet
Bakanı Vincent Van Quickenborne ile gö-
rüşme talep ettiklerini ancak yanıt alama-
dıklarını söyledi. Sığınmacıların tıbbi hiz-
metlerden yoksun biçimde sokakta kaldığını
vurgulayan Didi, "Brüksel sokaklarında çok
fazla virüs kol geziyor. Kış şartları giderek
ağırlaşıyor." diye konuştu. Didi, devletin
tutumunun nedeninin "siyasi isteksizlik"
olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Avukat Marie Doutrepont da "Sembolik
olarak hukukun üstünlüğünü toprağa ve-
riyoruz. Belçika devleti, hukuku ihlal ediyor.
Sığınmacıların barınak hakkını bir seneyi
aşkın süredir ihlal ediyor. Bu hakka riayet
etmesi gerektiğine hükmeden mahkeme
kararlarına da uymuyor." diye konuştu.
Doutrepont, "Yasama, yürütme, yargı gü-
cüne saygı duymayan bir devlet, tehlikeli
biçimde otokrasiye doğru gidiyor demektir."
yorumunu yaptı. (AA)

Belçika'nın başkenti Brüksel'de
avukatlar, devletin uluslararası
koruma başvurusu yapan
sığınmacılara kalacak yer
göstermeyerek sokağa terk
etmesinin "hukuk devletini ve
demokrasiyi öldürdüğü"
gerekçesiyle sembolik cenaze
töreni düzenledi.
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95-80
Frutti Extra
Bursaspor

Eurocup A Grubu
6'ncı hafta

karşılaşmasında,
sahasında

Romanya ekibi
U-BT Cluj-

Napoca'yı 95-80
mağlup etti.

Maça iki takımın
da dengeli oyunuyla
başlandı ve 2'nci da-
kika 8-8'lik eşitlikle ge-
çildi. Özellikle Needham
ile dış atışlarda isabetli
yüzde yakalayan Bursaspor,
ilk çeyreği 24-19 önde bitirdi.
İkinci çeyreğe etkili oyunuyla
başlayan konuk ekip U-BT Cluj-
Napoca,özellikle Cate ile skor üretti
ve 15'inci dakika konuk takımın 31-
30'luk üstünlüğüyle geçildi. İki takımın
da dengeli oyununu sürdürdüğü ikinci
çeyrek 42-42'lik eşitlikle sona erdi.
Üçüncü çeyrekte etkili olan taraf
Bursaspor, Needham ve Onuralp Bi-
tim'in yüksek yüzdeli atışlarıyla
25'inci dakikada skoru 50-44'e ge-
tirdi. Bu çeyrekte seyircisinin de
desteğiyle parkede etkili oyununu
sürdüren Bursaspor, son periyoda
67-55 önde gitti. Son çeyrekte
Richard'ın sayılarıyla etkili olan
U-BT Cluj-Napoca, 35'inci da-
kikada skoru 75-69'a getirip,
farkı 6 sayıya indirdi. Seyirci
desteğiyle ritim yakalayan ev
sahibi ekip, 38'inci dakikada
skoru 82-69'a getirerek, farkı 13'e
çıkardı. Kalan dakikalarda etkili
oyununu sürdüren Bursaspor,
maçtan 95-80 galip ayrıldı.

İsmail Ertekin: ‘‘Savaşı verir
ve kazanan biz oluruz’’ 

TFF 2. Lig'in 17'inci haftasında sahasında
Şanlıurfaspor'u konuk edecek Bursaspor'da
hazırlıklar sürüyor. İsmail Ertekin antrenman
öncesi soruları yanıtladı. Şanlıurfaspor maçına
değinen Ertekin "2 haftadır kayıptayız ve
bu hafta kadro kalitesi yüksek bir takımla
karşı karşıya geleceğiz. Bizim için kolay bir
maç olmayacak. Genç jenerasyonumuza gü-
veniyoruz. Cumartesi günü inşallah genç
kardeşlerimiz bizi utandırmaz ve savaşı verir
ve kazanan biz oluruz diye düşünüyorum."
dedi.Sakay youncular hakkında Ertekin "Şuan
sakat oyuncuların oynama ihtimali yok, Ku-
bilay'ın cezası var. Enver Cenk Şahin'in de
oynama ihtimali var. Ama 11 kişi sahaya çı-
kacağız, 11 yürekli adam bu tür maçları yeni
kahramanlar çıkartarak kazanmak için gerekli
çabamızı sarfedicez." dedi.

"12. ADAMSIZ BİR TAKIM 
DÜŞÜNEMİYORUM"
Taraftarlar hakkında soruya İsmail Er-

tekin "Her şey yanlış anlaşılıyor. Elimizdeki
genç kardeşlerimiz ve geçen yıldan kalan
olgun kardeşlerimiz. Biz bu takımla devam
edeceğimize göre destek vermeleri gerekiyor.
12. adamsız bir takım düşünemiyorum.
Ben yinede taraftar-
larımıza teşekkür edi-
yorum. Ama zaman
zaman bu tür kırıl-
malar olduğu zaman kü-
süyorlar. Ne olursa olsun
savaşa devam ediyoruz
onlarda bizimle bu savaşa
devam etmeleri gerekiyor."
dedi. Transfer
tahtası

hakkında her iki durum için-
de gerekli çalışmaları yap-
tıklarını dile getiren İsmail
Ertakin "Açılırsa ona göre
hareket ederiz, açılmazsa
genç kardeşlerimizi hazır-
layacağız, her geçen
gün iyiye gidecek-
lerdir ve müca-
dele edeceğiz."
dedi.

"HAKEMLERDEN 
ŞİKAYETÇİYİZ"
Hakem kararlarınada de-

ğinen İsmail hoca "Sezon
başından beri hakemlerin
tüm hataları bizim lehimize
oluyor. Tüm görüntüleri çı-
kardık yönetimle beraber ge-
rekli yerlere şikayet edile-
cektir. Ne yazık
ki hakemler-
den son de-
rece şikayet-
çiyiz." dedi.

Bursaspor teknik direktörü
İsmail Ertekin, antrenman
öncesi İbrahim Yazıcı
Özlüce Tesisleri'nde basın
mensuplarının sorularını
yanıtladı. Ertekin,
‘‘Cumartesi günü inşallah
genç kardeşlerimiz bizi
utandırmaz ve savaşı verir
ve kazanan biz oluruz diye
düşünüyorum." dedi.

PORSS Kadir Umut PEHLİVAN
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Suriye'de Mart 2011'den bu yana
devam eden iç savaşın en büyük mağ-
duru çocuklar oldu. Birleşmiş Milletler
Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF)
göre, iç savaşın sürdüğü Suriye'de
en az 2,4 milyon çocuk okula
gidemezken, çocuk işçiliği de
kanayan yaraya dönüştü. Sal-
dırılar ve iç göç nedeniyle olu-
şan ortamda hayata tutun-
maya çalışan 18 yaşından kü-
çük milyonlarca çocuk, okul
sıraları yerine çalışarak ailele-
rinin geçimine destek oluyor. Esed
rejimi ve destekçilerinin saldırılarına
tanıklık ederek büyüyen Suriyeli ço-
cuklar, sanayide araba tamircisi, tez-
gahtarlık, terzilik ve fırıncılık gibi
çeşitli işlerde çalışıyor. Esed rejiminin

2015
y ı l ı n d a k i

hava saldırısında
babasını kaybeden 14 yaşındaki
Halit Zerzur, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, 5 kardeşini

ge-
çindir-

mek için
annesi ile
çalıştığını
s ö y l e d i .

Zerzur, 2
yıldır araba

tamir atölye-
sinde çalıştı-

ğını belirterek

zorlu
ya ş a m
şar t la-

rıyla baş
edebilmek ve

ailesine bakmak
için okulunu bı-

rakmak zorunda
kaldığını kaydetti. Haf-

talık 125 TL kazandığını
ifade eden Zerzur, "Annemle

çalışıp kardeşlerimize bakıyoruz.
Burada araba motorları tamir edi-

yorum. Umarım ileride bu mesleği öğ-
renirim." dedi. Zerzur, atölyede günde
en az 10 saat çalıştığını belirterek "Ar-
kadaşlarımla oynamayı özlüyorum.
Ancak gün boyu çalışıyorum. İşten
sonra hemen eve gidiyorum." diye ko-
nuştu.

"ÖDEVLERİMİ 
YAPMAYI ÖZLEDİM"
İdlibli Abdülkerim Süleyman da

babasının şeker ve kalp hastası olması

n e d e -
n i y l e

o k u l u n u
yarıda bıraka-

rak erken yaşta
iş hayatına atıldığını an-

lattı. 13 yaşındaki Süleyman, çalı-
şarak 4 kardeşine bakmaya çalıştığını
söyledi. Haftalık 20 TL kazandığını
ancak bu paranın ekmek ve sebze al-
maya yetmediğini kaydeden Süleyman,
"Daha önce kaportacıda çalıştım. Şimdi
oto elektrikte çalışıyorum. Arabaların
elektrik sorunlarını tamir ediyorum."
dedi. Süleyman, okuluna dönme ümidi
ile yaşadığını belirterek "Ödevlerimi
yapmayı özledim. Burada sabah saat
7'den akşam saat 20.30'a kadar çalı-
şıyorum. Temenni ederim ki zenginler
yoksullara yardım eder." şeklinde ko-
nuştu.

Alüminyum doğrama atölyesinde
çalışan Hasan Hafserci de saat 07.30'da
işe başladığını, saat 17.00'ye kadar
çalıştığını ifade etti. 5 kişilik ailesine
baktığını dile getiren Hafserci, "Atöl-
yede temizlik yapıyorum. Ürünleri is-
tifliyorum. Okulumu çok seviyorum
ama gidemiyorum çünkü aileme yardım
etmem gerekiyor." dedi. Hafserci, tek
isteğinin okula gitmek olduğunu vur-
gulayarak "Haftalık 50 TL kazanıyo-
rum. Kazandığım para bizi geçindir-
meye yetmiyor, günümü ustamla mes-
leği öğrenmekle geçiriyorum." ifade-
lerini kullandı. (AA)

İç savaşın 11 yıldır
sürdüğü Suriye'de

çocukların büyük bir
kısmı eğitim hayallerini

yarıda bırakarak
ailelerinin geçimine
destek olmak için

ağır işlerde
çalışıyor.

Osmanlı payitahtı Bursa'ya özgü "kılıçkalkan" oyununu 66 yıldır sergiliyor
Bursa'da yaşayan

Şevket Şardağ, dünyada
müziksiz oynanan

ender oyunlardan biri
olan eski Osmanlı

payitahtı Bursa'ya özgü
"kılıçkalkan" oyununu

66 yıldır sergilemeye
devam ediyor.

Bursa'nın 1326'da Osmanlı
Devleti tarafından fethedilmesi-
nin ardından askerlerin zaferi
kutlamak amacıyla kılıç ve kal-
kanlarıyla yaptığı doğaçlama fi-
gürlerle ortaya çıktığı bilinen
oyun, İnebey Medresesi'nde beden
eğitimi derslerinde kılıçkalkan
öğreten Mustafa Tahtakıran ta-
rafından 1900'lü yılların başında
yeniden düzenlenmesinin ardın-
dan geniş kitlelerce tanındı. Ko-
reografi oluşturduğu oyunun bu-
günkü sahne düzenine öncülük
eden ustasının kur-
duğu Tahtakıran
Kılıç Kalkan
Halk Oyunları
Derneğinin

üyeleri, 100 yılı aşkın süredir bu
geleneği yaşatmak için şehirde
milli bayramlar ve kurtuluş gün-
lerinde özel gösteriler yapıyor.
Üyelerden iki çocuk, 11 torun sa-
hibi 92 yaşındaki Şevket Şardağ
da derneğin kurulduğu 1956 yı-
lından bu yana kılıçkalkan oyu-
nunu gelecek kuşaklara aktarmaya
çalışıyor. Bursa Kapalı Çarşı'da
yorgancılık yapar-
ken 1996'da emek-
liye ayrılan Şardağ,
esnaflığı süresince
dükkanı kalfasına
bırakıp bu oyunu
sergilemeye de-
vam etti. Emekli
olduktan sonra kı-

lıçkalkana olan tutkusunu devam
ettiren Şardağ, oyunun sahnele-
neceği günlerde Setbaşı'nda der-
neğin bulunduğu Kılıçkalkan
Evi'ne gelerek hazırlık yapıyor,
ilk günkü heyecanıyla gençlere
örnek olmaya ve tecrübelerini ak-
tarmaya çalışıyor. Oyun olmadığı
günlerde de derneğe gelen Şardağ,
ziyaretçilere kılıçkalkan hakkında
deneyimlerini aktarıyor.

"BİR SEVDA, AŞK 
MESELESİ"
Şevket Şardağ,  1930 yılında

Kuzey Makedon-
ya'nın başkenti
Üsküp'te doğ-
d u -

ğunu, 1955'te ailece göç ettikleri
İstanbul'da bir yıl kalıp babasının
işinden dolayı Bursa'ya yerleştik-
lerini söyledi. Bursa'da çalışmaya
başladıktan sonra kılıçkalkan der-
neğiyle tanıştığını belirten Şardağ,
"Tahtakıran'ın yakınında bir yerde
çalışırken, dernek kurduklarını
gördüm ve gittim. Beni oraya ka-
bul ettiler ve o gündür bugündür
devam ediyorum. Çoğu günlerimi
dernekte geçiriyorum. Sadece bir
gün kapalı. O gün de bir
türlü geçmiyor. Onun
dışındaki günlerde ar-
kadaşlarımla oturup
çay içiyorum." dedi.
(AA)


