
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan 
Ala, il başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 
teşkilatların çalışmaları hakkında bilgiler aldı. 
Burada konuşan Efkan Ala, Türkiye’nin Cum-
hurbaşkanı, AK Parti Lideri   Recep Tayyip 
Erdoğan önderliğindeki emin adımlarla 
yürüyüşünün tüm dünya ülkelerinde his-
sedildiğini belirterek, dünyada söz sa-
hibi, gündem belirleyen bir Türkiye 
hedefiyle Erdemliler Hareketi olarak 
kurulan AK Parti’nin icraat ve vizyo-
nunun taçlandırılacağı bir döneme gi-
rildiğini ifade etti. 

Bursa’da yılbaşı öncesi binlerce kişiyi ze-
hirleyecek sahte alkol şebekesi, yapılan ope-
rasyonla gözaltına alınırken binlerce litre 
sahte alkol ele geçirildi. Ayrıca bir şüphelinin 
işlettiği tekel bayinin depo kısmında oluş-
turduğu gizli bölmede sahte alkol ürettiği ve 
sattığı öğrenildi. Bursa’da Kasım ayında sahte 
içkiden 6 kişi ölmüştü.  n 3. sayfada

Avrupa’nın en büyük uzay ve havacılık temalı 
interaktif eğitim merkezi Gökmen Uzay Ha-
vacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), 2022 yılında 
yarım milyona yakın bilim severi ağırladı. 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncü-
lüğünde; Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜ-
BİTAK iş birliğinde Bursa’ya kazandırılan GU-
HEM, 2022 yılında da yediden yetmişe her-
kesin ilgi odağı oldu.  n 2. sayfada

Yıldırım Belediyesi, vatandaşların boş 
zamanlarında huzur ve güven içinde din-
lenip çocukları ile zaman geçirebileceği 
park ve yeşil alanların sayısını artırmaya 
devam ediyor.   n 4. sayfada
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Yavuzyılmaz, Bursa Şehir 
Hastanesi Konferans Salonu’nda 
düzenlediği basın toplantısında, 
Bursa Şehir Hastanesi’nin Gü-
ney Marmara bölgesinde sağlık 
üslerinden bir tanesi olduğunu 
ve birçok özellikli hizmete imza 
attığını söyledi. Bursa Şehir 
Hastanesi’nin hem kentin hem 
bölgenin lokomotiflerinden biri 
olduğunu vurgulayan Yavuzyıl-
maz, hastanenin organ ve doku 
nakli yapabilir sertifikasının 
Sağlık Bakanlığınca tescilinin 
yapıldığını aktardı. 

BAKANLIK TARAFINDAN  
TESCİLLENDİ 

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. 
Fevzi Yavuzyılmaz, “Bursa Şehir 
Hastanesi organ ve doku nakli 
yapabilir sertifikasının bakan-
lığımızca tescilledik. Uzun bir 
süredir çalışmalarımızın içeri-
sinde olan, altyapısını oluştur-
duğumuz yoğun bir emeğin kar-
şılığı olan bir hizmet. Tabi bu-
nun bizim için farklı bir önemi 
de vardı. Bursa’nın yaklaşık 10 
yıldır organ naklinde beyin ölü-
mü tespitihde ve bunun donör 
haline dönüşmesinde açık ara 
birinci olduğunu aktaran Ya-
vuzyılmaz, şöyle devam etti: 
“Son yapılan değerlendirmeler-
de Türkiye’de yine birinci olduk 
ve bunun da özelinde Bursa Şe-
hir Hastanesi de Türkiye’de be-
yin ölümü tespiti ve bunun do-

nör haline dönüşmesinde de 
Türkiye birincisi oldu ama he-
nüz bizim Şehir Hastanemizde 
organ nakli faaliyetimiz yoktu. 
Burada tespit ettiğimiz beyin 
ölümü vakalarını Türkiye’de ih-
tiyacı olan organ bekleyen illere 
ve merkezlere sunuyorduk. Ba-
kanlığımızın belirlediği kriterler 
ölçüsünde, önceliği olan ve 
uyum sağlanan vakaların da 
burada nakilleri sağlanıyordu. 
Artık bunu Türkiye birincisi 
olan hastanemizde de hastala-

rımıza naklederek yeni bir sü-
reci başlatmış oluyoruz. Bu ayın 
9’unda Bakanlıkta sertifikamız 
onaylandı. Tabii bu süreçte çok 
emek ve gayret var.”  

“ÇOK EMEK HARCANDI” 

Yavuzyılmaz, bölge koordi-
nasyon merkezinin çalışmala-
rının ve özellikle de hastanenin 
bu konudaki hazırlığının epey 

zaman aldığına değindi. Çok 
emek sarf edilen bir sürü bile-
şenin bir araya getirilmesiyle 
sürecin tamamlandığını anlatan 
Yavuzyılmaz, şunları kaydetti: 
“Öncelikle bu işi yapacak insan 
kaynağınızın olması lazım. Bu 
nakil faaliyetlerini gerçekleşti-
recek yetkin, yeterli ve belli sa-
yıda ekibinizin olması lazım. 
Biz çok şükür öyle bir ekibe sa-
hibiz. Gerek beyin ölümü tes-
pitinde başlayan yoğun bakım 

sürecindeki yoğun bakım uz-
manı ve yoğun bakım öğretim 
üyesi arkadaşlarımız gerek ka-
raciğer ve böbrek nakli konu-
sunda özel ihtisas yapmış olan 
hekim arkadaşlarımızla birlikte 
öncelikle bu altyapıyı oluştur-
mamız gerekiyordu.” Yavuzyıl-
maz, daha sonra Bursa’nın sağ-
lık yatırımlarına ilişkin bir su-
num yaptı ve kentin 2022 yılı 
sağlık alanındaki faaliyetlerini 
değerlendirdi. (AA-İHA)

başlıyor

organ 
nakli 

Şehir Hastanesi’nde

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Sağlık Bakanlığı tarafından Bursa Şehir Hastanesi 
bünyesinde Organ Nakil Merkezi sertifikasının onaylandığını bildirdi. Böylece organ bağışında uzun 
yıllardır Türkiye birinciliğini elinde bulunduran Bursa, yeni bir organ nakli merkezi kazanmış oldu. 

“ŞEHİR HASTANELERİNİN KURULUŞ 
AMACI NİTELİKLİ HİZMET VERMEK”
Yaklaşık 3 buçuk yıl önce açılışı 
yapılan Bursa Şehir Hastanesi’nin, 
kısa süre içerisinde organ nakli 
hizmeti verebilecek düzeye geldiğini 
belirten Bursa Şehir Hastanesi 
Başhekimi Dr. Dursun Topal da, 
“Rutin işlerin dışında şehir has-
tanelerinin kuruluş amacı vasıflı 
hizmet vermek. Vasıflı hizmet 

konusunda hemen hemen her türlü 
hizmeti hastalarımıza vermiş bulun-
maktayız. Organ nakli de bu vasıflı 
hizmetlerin zirvesi oluyor. 3 buçuk 
yıl içerisinde organ nakli hizmeti 
verebilecek bir düzeye gelebilmek, 
yeni kurulan bir hastane için çok kısa 
bir süre. Emeği geçen arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

AK Parti Dışilişkilerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala:

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa 

Milletvekili Efkan Ala, İlçe 
Başkanları ve il yürütme kurulu 

üyeleri ile bir araya geldi. Ala 
çalışmalar hakkında bilgi alırken, 

“Artık yalnızca bölgesinde değil 
dünya genelinde gündemi 

belirleyen, sözü dinlenen bir 
Türkiye var” dedi.

“Artık tüm dünyada sözü 
dinlenen bir Türkiye var”

n 8. sayfada

 “Bilim ve teknolojide 
yeniden şahlanışa  

geçiyoruz” 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2023 yılında 
da üretim, yatırım, istihdam ve ihracatın ge-
liştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüre-
ceklerini söyledi. Başkan Burkay, “BTSO 
olarak önümüzdeki dönemde merkezinde in-
sanın yer aldığı eğitim, girişimcilik ve dijital 
dönüşüm gibi alanlarda yeni projeler hayata 
geçireceğiz” dedi. n 5. sayfada

GUHEM, yarım milyon 
ziyaretçiyi ağırladı

Yılbaşı öncesi sahte 
içkiye dev operasyon

Cumalıkızık’a 90 bin 
metrekare mesire alanı
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Yıldırım Kaplıkaya Cazibe Mer-
kezi’nde yer alan kentin ilk ve tek 
tünel akvaryumu, özellikle çocuk-
ların ilgisini çekiyor. Bin metrekare 
alan üzerine kurulu gölet akvar-
yumda 5 bin yetişkin 20 bin yavru 
Koi Balığı bulunuyor. 

Yaklaşık 25 metre uzunluğun-
da olan Türkiye’nin en büyük tatlı 
su tünel akvaryumunun giriş kıs-
mındaki iç akvaryumda timsah 
balığı, kırmızı kuyruk kedi balığı, 
vatoz gibi su canlıları da bulunu-
yor. Yıldırım Belediye Başkanı 
Oktay Yılmaz, tünel akvaryumda 
2022 yılında 250 bin ziyaretçiyi 
misafir ettiklerini belirtti. Yıldırım 
Belediyesi’nin sosyal alanları ara-
sında yer alan ve ilçe sakinlerinin 
uğrak noktası olan Kaplıkaya Ca-
zibe Merkezi’nde bulunan tünel 
akvaryumun yapılan temizlik ça-
lışmaları ile yeni yıla hazırlandığını 
belirten Belediye Başkanı Oktay 
Yılmaz, “Doğayla bütünleşik yapısı 
ve Uludağın eteklerinde yer alan 
konumuyla Yıldırım’ın vitrini olan 
Cazibe Kültür Merkezi’nde reno-
vasyon çalışmalarımızı tamamla-
dık. 2022 yılında 250 bini aşkın 
ziyaretçiyi ağırladığımız tünel ak-
varyumumuzu da temizleyerek 
yeni yıla hazır hale getirdik. Yıl-
dırımlıların ve Bursalıların ailecek 
zaman geçirebileceği merkezimiz 
yeni yılda da şehrimizin ‘cazibesi’ 
olmaya devam edecek” diye ko-
nuştu. (Bülten)

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 
öncülüğünde; Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi ve TÜBİTAK iş birliğinde Bursa’ya 
kazandırılan GUHEM, 2022 yılında da 
yediden yetmişe herkesin ilgi odağı oldu. 
Her gün bini aşkın bilim meraklısını 
ağırlayan merkez, bu yıl yarım milyona 
yakın ziyaretçiye uzay ve havacılığı sev-
dirdi. GUHEM’de çalışmalarını sürdüren 
uzman bilim iletişimciler dezavantajlı 
bölgelerde yer alan 670 okulda BTSO ve 
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
destekleriyle eğitimler düzenledi. GU-
HEM, hem yurt içinden hem de yurt dı-
şından Bursa’ya gelen üst düzey heyetleri 
ağırladı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk 
Bayraktar’dan Milli Eğitim Bakan Yar-
dımcısı Sadri Şensoy’a, Sanatçı Haluk 
Levent’ten ABD Kültür ve Basın Kon-
solosu Allison Lee’ye kadar çok önemli 
isimler GUHEM’i ziyaret etti. 

“GUHEM ULUSLARARASI  
ETKİNLİKLERDE BOY GÖSTERDİ” 
GUHEM’in ev sahipliğini yaptığı Ulus-

lararası Uzay Kongresi (ISC 2022) dün-
yanın uzay endüstrisi liderlerini buluş-
turdu. 18 farklı ülkeden 100’den fazla 
konuşmacının katıldığı kongrede üç gün 
boyunca küresel uzay sektöründeki ge-
lişmeler ve gelecek projeksiyonu konu-
şuldu. Asya Pasifik Bilim ve Teknoloji 
Merkezleri Ağı (ASPAC) 2022 Dünya 
Konferansı çerçevesinde ise 22 farklı ül-
keden gelen bilim merkezi yetkililerini 

ağırladı. Merkez ayrıca üyesi olduğu ve 
dünya çapında önde gelen uzay aktörlerini 
bünyesinde barındıran IAF’ın Paris’te 
düzenlediği Uluslararası Astronotik Kon-
gresi’ne (IAC) bu yıl da Türkiye Uzay 
Ajansı (TUA) çatısı altında katılım sağladı. 
GUHEM, Space Hackathon’dan Uluslar-
arası Ay Üsleri Ulusal Fikir Yarışması’na 
Dünya Havacı Kadınlar Haftası özel et-
kinliğinden Parçalı Güneş Tutulması et-
kinliğine kadar birbirinden farklı çalış-
malarla uzay ve havacılık alanında genç-
lere ilham oldu. Özellikle 4-10 Ekim 
Dünya Uzay Haftası’nda Nizam Karasu 
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle 

birlikte tarihi bir çalışmaya imza attı. 
Bini aşkın öğrenci Mustafa Kemal Ata-
türk’ün “İstikbal Göklerdedir” sözünü 
GUHEM’in bahçesinde oluşturdu.Gök-
türk-1 uydusu da yaklaşık 700 kilometre 
yukarıdan çektiği görüntüyle bu anı 
ölümsüzleştirdi. 

ASTROFOTOĞRAF SERGİSİ  
GUHEM’DE HAYATA GEÇTİ 
GUHEM tarafından hazırlanan ve 

800 metrekare alana kurulan Yıldız To-
zunun Peşinde isimli 

sergide, gökyü-
zü fotoğraf-

çılarının 
f a r k l ı 

tekniklerle çektikleri gökyüzü fotoğ-
rafları ve bu fotoğrafların hikayelerine 
yer verildi. Astrofotoğraf sergisi “Tür-
kiye’den Detaylar”, “Derin Uzay” ve “Ya-
kın Çevremiz” olmak üzere üç ayrı te-
mada yüzü aşkın gökyüzü fotoğrafına 
ev sahipliği yaptı. Uzay farkındalığı mis-
yonu doğrultusunda GUHEM’in çalış-
malarını sürdürdüğünü ifade eden Genel 
Müdür Halit Mirahmetoğlu şunları söy-
ledi: “Her gün bine yakın gencimize 
uzay ve havacılığı anlatıyoruz. Uzman 
bilim iletişimcilerimizin aktardığı bilgiler 
sayesinde ziyaretçilerimiz bilimsel an-
lamda pek çok kazanım sağlıyor. Uzay 
ve havacılık alanında gençlerimize ilham 
olma amacıyla başladığımız yolculuğu-
muzda bu yıl da çok güzel işlere imza 
attık. Önümüzdeki yıl ise çok daha 
farklı, ülkemizde eşi benzerine rastlan-
mamış etkinliklere ev sahipliği yapmaya 
hazırlanıyoruz. Bu sene geçtiğimiz sene 
de olduğu gibi ilkleri gerçekleştirmek 
için çalışacağız. 2023 yılında yapacağımız 
etkinlikler için şimdiden çok heyecan-
lıyız” (İHA)

Bursa’da özel gereksinimli bireylerin sosyal 
yaşamın her alanında yer alması amacıyla 
önemli etkinlik ve projelere imza atan Bü-
yükşehir Belediyesi, şimdi de engelli bireylerin 
istihdamına yönelik önemli buluşmaya ev 
sahipliği yaptı. Bursa Valiliği, önderliğinde 
Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi Engelliler 
Meclisi ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 
işbirliğinde düzenlenen etkinlik, özel sektörün 
31 önemli firmasını iş arayan engelli vatan-
daşlarla bir araya getirdi. 

“HAYATLARA DOKUNUYORUZ” 
Bursa Engelsiz İstihdam Buluşması’nın 

açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, özel gerek-
sinimli bireylerin sosyal ha-
yatın her alanında var 
olması için gerekli tüm 
çalışmaları yaptıkla-
rını söyledi. Büyük-
şehir Belediyesi olarak 
her zaman engelli bi-
reylerin yanında olduk-
larını ifade eden Başkan 
Aktaş, “Bu yıl 5 bin 431 özel 
gereksinimli bireye danışmanlık ve yön-
lendirme hizmeti verdik. Bin 361 adet tıbbi 
malzeme desteği sağladık. Bin 95 kişiye, 
seyyah ekiplerimiz ile tekerlekli sandalye 
tamir bakım ve yol yardımı hizmeti sunduk. 
Bin 650 kişiye özel eğitim desteği vererek, yıl 
boyunca özel gereksinimli bireyler ile ailelerinin 
hayatına katkıda bulunduk. Bugün bir kişinin 
daha hayatına dokunabilirsek, iş gayesine 
ulaşmıştır. Çok daha fazlasının olacağına yü-
rekten inanıyorum. Ancak şununla çok kar-
şılaşıyoruz. ‘Ben engelliyim’ veya ‘Benim ço-
cuğum engelli, illa ki belediyede ya da devlet 
kurumunda çalışsın’. Devlet, kamu kurum-
larına bir oran belirlemiş. Dolayısıyla bu 
konuda boşluk olmaz. Çıkanın yeri hemen 
doldurulur. Ama çok güzel, kaliteli firmalarımız 

var. Israrla kamu güvencesi takıntısı içerisinde 
olmasın arkadaşlarımız. Bu firmalarda yer 
alıp, hayata dahil olabilirler. Bugün 31 firmayla 
yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda 61 
firma, 81 firma olur. Mümkün olduğu kadar 
fazla engelli kardeşimizi istihdam etme imkanı 
bulalım. Bu manada hayatlara dokunabilirsek, 
ne mutlu bizlere. Katkı veren herkese teşekkür 
ediyorum” dedi. 

YÜZDE 96.8’LİK İSTİHDAM 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Feyzullah 

Eren Türkmen de engelli istihdamı bakımından 
Bursa’nın örnek illerden biri olduğunu söyledi. 
Türkmen, “Sosyal bir teşebbüs istihdamla ni-
hayetleniyorsa, kıymetli sonuç elde edilmiş 
demektir. Bugünkü ortak teşebbüsümüz ile 
onlarca engelli iş arzımızın istihdamla buluş-
masına tanıklık edeceğiz. Çalışma ve İş Kurumu 
olarak 2018’den itibaren engelli vatandaşları-
mıza iş ve meslek danışmanlığı yapıyoruz. Bu 
yıl içinde 7065 engelliye danışmanlık hizmeti 
verdik. Bunun sonucunda da 4 bin 594 va-
tandaşımız işe yerleştirildi. Çalışanı 50’den 
fazla olan işyerlerinin yasal istihdam kotasına 
baktığımızda, yüzde 96.8 engelli doluluk ora-
nımız var. Bu nedenle iş adamlarımıza şük-
ranlarımızı sunuyorum” diye konuştu. 

SORUNLARIN BAŞINDA İSTİHDAM VAR 
Toplantıya katılan 26’ncı dönem AK Parti 

Bursa Milletvekili Bennur Karaburun Ateş 
de engelliliğin, az gelişmiş veya gelişmiş tüm 
ülkelerin tamamında toplumsal sorun oldu-

ğunu söyledi. İnsanlık tarihi boyunca 
süregelen engellilerin karşılaştığı 

sorunların türleri ve nitelik-
lerinin dönemsel farklılıklar 
gösterdiğini kaydeden 
Ateş, “Ama sorunların 
başında istihdam gelir. 
Engelli bireyler, genellikle 

toplumun diğer bireyleri 
tarafından farklı muamelelere 

tabi tutulup, topluma birer yük 
olarak görülmüşlerdir. Engellileri topumun 

diğer bireylerinden ayrı tutmaksızın, eşitlik 
ilkesi çerçevesinde topluma kazandırmanın, 
kimseye muhtaç olmadan bağımsız şekilde 
hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamanın 
en rasyonel yolu, şüphesiz onların çalışma 
yaşamına girebilmelerini temin etmekten ge-
çiyor. Bu bağlamda etkinliği çok önemli bu-
luyorum. Katkı veren herkese teşekkür edi-
yorum” şeklinde konuştu. Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Şevket Orhan da buluşmanın engelli 
istihdamı açısından önemli sonuçlar doğur-
masını dileyerek, etkinlikte emeği geçenlere 
teşekkür etti. Açılış töreninin ardından Başkan 
Aktaş ve protokol üyeleri, stantları gezerek 
hem firma temsilcileriyle hem de iş arayan 
engelli vatandaşlarla sohbet etti. (İHA)

Tarihi ve kültürel miras alanındaki 
çalışmalarıyla Türkiye’ye örnek olan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin ta-
rihi haritalarını konservasyon çalışma-
larıyla koruma altına alıyor. Bursa Kent 
Müzesi koleksiyonunda yer alan ancak 
zamanla yıpranan tarihi haritalar da 
‘konservasyon sürecinin ardından’ mü-
zede sergileniyor. İçlerinde Bursa şehir 
merkezini gösteren 1862 Suphi Bey 
Bursa Nazım planının ve 1960 tarihli 
Piccinato Şehir Planı’nın da yer aldığı 
tarihi haritaların yaklaşık 6 ay süren 
restorasyon ve konservasyon süreci, 
düzenlenen panelde anlatıldı. Bursa 
Kent Müzesi’nde yapılan panelde Asi-
tane Konservasyon ve Restorasyon 
Merkezi Kurucu Başkanı Hasibe Turan, 
Doktor Restoratör Konservatör Raksana 
Hasanzade, Konservatör Şule Alabacak, 
Restoratör Zeynep Bircan ve Sanat Ta-
rihçisi Goncagül Meriç, tarihi haritaların 
konservasyon sürecini anlattı. Panelin 
açılışında konuşan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, 
oldukça yıpranmış olan haritaların 6 
ay süren titiz bir çalışmayla iyi duruma 
getirilip müzede sergilenmeye başladı-
ğını söyledi. Bursa kent tarihinin en 
önemli 3 haritasının özenle korunduğu 
dile getiren Çelik, “Bu haritaların içeri-
sinde en erken tarihli olan Suphi Bey 
haritası. Osmanlı erkanından Suphi 
Bey’in yönetiminde 1200 nüsha olarak 
basılmış. 1855 depreminden sonra 
Bursa harabe haldeyken hazırlanmış 

haritadır. Tüm sokak ve caddeler isim-
leriyle belirtilmiştir. Diğer bir haritamız 
1960 tarihlidir. 1958 yılında kent mer-
kezinin yaşadığı yangın sonuncuda ken-
tin yeniden planlanması gerekmiştir. 
1/4000 ölçekli nazım planı hazırlan-
mıştır. El yapımı olup, sulu boya tekni-
ğiyle yapılan harita bildiğimiz kadarıyla 
tek nüshadır. Bizler Büyükşehir Bele-
diyesi olarak geçmişteki değerlerimize 
sahip çıktığımız gibi bugün de bu eser-
lerimize sahip çıkmanın gururunu hep 
birlikte yaşıyoruz. Çalışmaya emek veren 
herkese teşekkür ediyorum” dedi. 

BÜYÜK BİR HAZİNE 
Asitane Konservasyon ve Resto-

rasyon Merkezi Kurucu Başkanı Ha-
sibe Turan, “Büyük bir hazineyle karşı 
karşıya kaldığımızı gördüm. Kitapla-
rımızı biz neden tamir edemiyoruz? 
diye düşündüm. Sanatın hiç bir ala-
nında ayrım yapmadan, kendimizi 
geliştirdik. Çocuklara sanat tarihi çer-
çevesinde Türkiye’yi gezdirmeye baş-
ladığımızda, derneğe dönüşerek, tarihi 
eserlerimizle ilgili bilinç ve farkındalık 
seminerleri vermeye başladık. Kitap, 
kağıt ve haritalarla beraber yolumuzu 
devam ettiriyoruz. Toplumun bilgi-
lendirilmeye ihtiyacı var. Bursa’mızın 
tarihinin ne kadar önemli olduğunu 
bir kez daha söylemek istiyorum. Bü-
yükşehir Belediyesi’nin Bursa’mızın 
tarihine sahip çıkması çok güzel. Ka-
tılan herkese teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. (İHA)

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat 
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
öncülüğünde yürütülen “Şarkılar 
Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz” 
projesi çerçevesinde düzenlenen 
gecede müzikseverler unutulmaz 
bir gece yaşadı. Gecede öğretmen-
lerden oluşan koro söylediği şar-
kılar ile herkesi mest etti. 

Yenişehir’de Milli Eğitim Ba-
kanlığı Hayat Boyu Öğrenme Ge-
nel Müdürlüğü öncülüğünde yü-
rütülen “Şarkılar Bizi Söyler Biz 
de Şarkı Söyleriz” projesinde Ye-
nişehir Halk Eğitim Merkezi ve 
Yenişehir Belediyesi Türk Sanat 
Müziği Öğretmenler Korosu kon-
seri Yenişehir Belediyesi Şehit 
Astsubay Ömer Halisdemir Kültür 
Merkezinde yapıldı. Düzenlenen 
etkinliğe Yenişehir Belediye Baş-
kanı Davut Aydın, siyasi parti ilçe 
Başkanları, oda ve sivil toplum 
örgütleri başkanları ile çok sayıda 
vatandaş katıldı. Belediye Başkanı 
Davut Aydın, “Öncelikle bizlere 
unutulmaz bir gece yaşatan tüm 
sanatçılarımıza ve emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum. Gerçekten ilçe 
olarak çok keyifli bir gece yaşadık. 
Öğretmenlerimizden oluşan ko-
roda yer alan değerli öğretmen-
lerimizi tebrik ediyor. Her zaman 
yanlarımızda olduğumuzu bir kez 
daha belirtmek istiyorum. Bundan 
sonrada Yenişehir’de böyle güzel 
etkinlikler devam edecektir” diye 
konuştu. Şef Emine Ömriye Toplal 
yönetimindeki koro 1. bölümde 
birbirinden güzel 16 eser seslen-
dirdi. 2. bölümde ise Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi Orkestra Şube 
Müdürlüğü Şef ve Öğretim gö-
revlisi Serkan Gençer konuk sa-
natçı olarak katıldı. (İHA)

GUHEM, yarım milyon 
ziyaretçiyi ağırladı

Avrupa’nın en büyük 
uzay ve havacılık 

temalı interaktif eğitim 
merkezi Gökmen Uzay 

Havacılık Eğitim 
Merkezi (GUHEM), 

2022 yılında yarım 
milyona yakın bilim 

severi ağırladı.

Engelli vatandaşlar için 
istihdam buluşması
Bursa’da engelli bireylerin sosyal 
yaşamın her alanında aktif 
olarak yer alması amacıyla 
yapılan etkinliklere, Bursa 
Engelsiz İstihdam Buluşması da 
eklendi. Bursa Valiliği 
önderliğinde Büyükşehir 
Belediyesi, Kent Konseyi 
Engelliler Meclisi ve Çalışma ve 
İş Kurumu İl Müdürlüğü 
işbirliğinde düzenlenen etkinlik, 
özel sektörün 31 önemli firmasını 
iş arayan engelli vatandaşlarla 
bir araya getirdi.

Bursa Kent Müzesi’nde 
bulunan ‘1862 tarihli Suphi 
Bey Nazım İmar Planı ile 1960 
tarihli Piccinato şehir planına 
ait’ tarihi haritalar, 
konservasyon çalışmalarıyla 
geleceğe taşınıyor.

Bursa’nın tarihi  
haritaları emin ellerde

Yenişehir’de 
öğretmenler  
korosu mest etti

Yıldırım’ın  
dev akvaryumu  
250 bin kişi ağırladı
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PERŞEMBE

Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

14/5

13/7

10/2

12/6
12/6

12/7

11/5

14/7

10/1
11/1

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:48
08:19
13:11
15:32
17:53
19:18

BURSA
PERŞEMBE

14/5

CUMARTESİ

15/6

CUMA

16/6

12/6 İMSAK İYE

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne 
bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 
sahte alkollü içki üretimi ve ticareti 
yapan şüphelilere yönelik teknik ve 
fiziki takip yaptı. Yapılan takip so-
nucu, sahte ürettikleri alkolleri özel 
mekanizmalı zulalarda saklayıp yıl-
başında Türkiye’nin bir çok yerine 
kargo marifeti ile göndererek piyasaya 
sürmeye ve bir çoğu eğlence mekan-
ları ve büfelerde satılmak üzere ol-
duğu bilgisi edindi. Hemen harekete 

geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 
operasyon için düğmeye 
bastı. Şüphelilerin 
depo olarak tabir et-
tiği yere operasyon 
düzenleyen ekip-
ler M.T., E.Ç., 
A .Ç.,O.D.,M.K. 
şüpheliler gözal-
tına alınırken depo 
tabir edilen yerde ya-
pılan aramalarda ise 3 

bin litre etil alkol, 2 bin 698 adet 
içki kiti, 400 şişe satışa hazır sahte 

içki, bin 700 adet içki eti-
keti, bin adet içki ku-

tusu, bin 500 adet 
içki şişesi kapağı, 
150 tane boş içki 
şişesi, 290 adet 
bandrolsüz siga-
ra, 20 bin 580 

doldurulmuş ma-
karon, 11 adet elek-

tronik sigara ele geçi-

rildi. Gözaltına alınan 5 şüphelini 
emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte 
yandan tekel bayi işleten bir şüphe-
linin depo olarak kullandığı yerde 
gizli bölmede oluşturarak sahte alkol 
ürettiği ve sattığı öğrenildi. Bursa’da 
Kasım ayında sahte içkiden 6 kişi 
hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi 
de hastanede tedavi altına alınmıştı. 
Bursa Polisi’nen yeni yıl öncesi yaptığı 
bu operasyon şehirde ve çevre şe-
hirlerce yüzlerce kişinin zehirlenme-
sinin de önüne geçmiş oldu.  (İHA)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığının Alo 183 Şiddetle Mücadele 
Hattı’na, Yıldırım’a bağlı Millet Ma-
hallesi Doğan Sokakta bir evde ya-
şayan çiftin, çocuklarına şiddet uy-
guladığı ihbarı yapıldı.  İhbarı yapan 
kişi, kendisiyle görüşen Yıldırım Suç 
Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği 
ekiplerine şiddet olayına ilişkin gö-
rüntüleri verdi. Polis ekipleri, bunun 
üzerine söz konusu adrese giderek, 
Suriye uyruklu anne Hanan R. (32) 
ve baba Hüseyin İ’yi (37) ifadeleri 
alınmak üzere emniyet müdürlüğüne 
götürdü. Çiftin çocukları R.İ. (10), 
A.İ. (6), A.T.İ. (5) ve R.İ’de (2) herhangi 
bir darp izine rastlamayan, videodaki 
darp olayının yaklaşık bir yıl önce 
gerçekleştiğini belirleyen ekipler, 
çiftin çocuklarına yönelik şiddetinin 
daha sonra da sürdüğünü belirledi. 
Bu tespit üzerine Cumhuriyet savcı-
lığının talimatıyla gözaltına alınan 
Hanan R. ve Hüseyin İ, sevk edildikleri 
hakimlikçe “çocuğa karşı kötü mua-
mele” suçundan tutuklandı. Söz ko-
nusu çocuklar ise devlet korumasına 
alınarak yurda yerleştirildi. 

KOMŞULARI VE  
YAKINLARI ŞÜPHELENDİ 

Edinilen bilgiye göre, Rayyan El 
İsa (37) ile eşi Hanan Ramadan’ın 
(32) yaşadığı evden gelen çocuk ağ-
lamalarını duyan komşuları ile ailenin 
yakınları, durumdan şüphelendi. Ai-
leyi takip eden komşuları ve yakınları, 

anne Hanan Ramadan’ın 4 çocuğuna 
şiddet uyguladığını gördü.  

“KOCAM İSTEDİĞİ İÇİN  
ÇOCUKLARIMIZI DÖVDÜM”  

Bursa’da 4 çocuğunun ağzını ban-
tladıktan sonra, çakmakla vücutlarını 
yakarak işkence yapan anne ve ba-
banın o anları cep telefonu kamera-
sına yansıdı. Gözaltına alınan kadının 
emniyetteki ifadesinde, “Kocam is-
tediği için çocuklarımızı dövdüm” 
dediği öğrenilirken, çıkarıldıkları 
mahkemece tutuklanan çift cezaevine 
gönderildi. İsmi öğrenilemeyen aile 
yakını, annenin çocuklarının ağzını 
koli bandıyla kapattıktan sonra çak-
makla vücutlarının çeşitli yerlerini 
yaktığı anları cep telefonu ile gö-
rüntüledi. Aile yakını, ardından gö-
rüntüleri paylaşarak durumu polis 
ekiplerine bildirdi.  (AA)

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza 
Dairesinde görülen duruşmaya, eski Bursa 
Valisi Harput, tutuksuz sanıklardan bazıları 
ve avukatları katıldı. Sanıkların esasa ilişkin 
savunmalarının alınmasıyla devam edilen 
duruşmada Harput, hakkındaki iddiaların 
tamamının 17-25 Aralık 2013 öncesine ait 
iddialar olduğunu öne sürerek, açık bir kum-
pasla karşı karşıya olduğunu söyledi. Harput, 
40 yılı aşkın süre devlete onurla hizmet et-
tiğini belirterek, “Ben 5 yıl süren İçişleri Ba-
kanlığı Müsteşarlığı görevimi tamamlayıp 
Bursa Valiliğine atanıncaya kadar devletin 
saygın bir bürokratı olarak görev yapacağım, 
ondan sonra Bursa Valiliğimle beraber 60 
yaşından sonra silahlı terör örgütü üyesi 
olarak aynı devlete ihanet edeceğim. İnanı-
yorum ki bu vahim yanlış yüksek heyetiniz 
tarafından görülecek ve düzeltilecek, böylece 
yıllarca süren maddi ve manevi acılar sona 
erecek.” diye konuştu. Hakkındaki iddialara 
değinen ve bunların doğru olmadığını ileri 
süren Harput, “Hukuki açıdan değerlendi-
rildiğinde ben hangi tarihteki hangi somut 
delillerle silahlı terör örgütü üyesi olmakla 
cezalandırılacağım?” dedi. Hakkındaki suç-
lamaları reddeden diğer sanıklar da beraat-
larını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme 
heyeti, firari 2 sanık hakkındaki yakalama 
emrinin devamına, bazı sanık ve avukatlarının 
tevsii tahkikat talepleri ile Cumhurbaşkanlığı 

vekilinin davaya katılma talebinin reddine 
hükmetti. Ocak ayına ertelenen gelecek du-
ruşmada, sanıkların son sözlerinin alınma-
sının ardından davanın karara bağlanması 
bekleniyor. 

DAVA SÜRECİ 

Yerel mahkemenin kararının ardından 
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza 
Dairesinde görülen davada mahkeme heyeti, 
ilk derece mahkemesi tarafından “silahlı 
terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 
3’er ay hapse mahkum edilen Şahabettin 
Harput ve 18 sanığın cezalarının, alt sınırdan 
uzaklaşılarak 8 yıl 9’ar aya çıkarılmasına ve 
Harput’un adli kontrol şartının devamına 
karar vermişti. Heyet ayrıca, diğer sanık-
lardan bazılarının cezalarında da değişiklik 
yapılmasına hükmetmişti. Yargıtay 3. Ceza 
Dairesi, haklarında hüküm verilen 39 sa-
nıktan 2’sinin kararlarını onamış, 2’si firari 
37 sanık hakkındaki bazı kararları, istinaftaki 
yargılama sırasında mahkemeye başkanlık 
eden hakimin aynı zamanda sanıklarla ilgili 
sorgu hakimliği aşamasında da görev yap-
masının yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle 
usulen bozmuştu. (AA)

Osmangazi Belediyesi, et-
rafa kötü kokular yayıldığı 
şikâyeti ile gittikleri Ye-
şilova Mahallesi’nde 
çöp ev ile karşılaştı. 
Temizlik İşleri Müdür-
lüğü ekipleri çöp evi 
temizleyerek dezen-
fekte etti. 

Yeşilova Mahallesi 
Vatan Sokak’ta bulunan 
bir evden çevreye yayılan 
kötü koku üzerine mahalle 
sakinleri, Osmangazi Belediye-
si’ne şikâyette bulundu. İhbar üzerine 
adrese giden Osmangazi Belediyesi 

Temizlik İşleri ve Zabıta Mü-
dürlüğü ekipleri, evin çöp-

lerle dolu olduğunu gör-
dü. Evin temizlenmesi 
için çalışma başlatan 
ekipler, uzun uğraşlar 
sonucu evden 2 kam-
yon dolusu çöp çıkart-
tı. Belediye ekipleri ta-

rafından tamamen boş-
altılan ev, ilaçlanarak de-

zenfekte edildi. Çöplerin 
oluşturduğu ağır kokudan 

rahatsız olan bina sakinleri, evin 
temizlenmesiyle birlikte rahat bir 
nefes aldı. (İHA)

Trafik polisinden kaçarken gece 
bekçilerine yakalandı; kendisi ehli-
yetsiz, arkadaşı da aranan kişilerden 
çıktı. Bursa’da trafik polislerinin uy-
gulama noktası kurduğunu gören 
genç sürücü, gece bekçilerinin devriye 
attığı sokakta sıkışınca geri manevra 
yaparak kaçmaya çalıştı. ‘Dur’ ihtarına 
uymayan sürücü kaza yapınca teslim 
olmak zorunda kaldı. Otomobilde 
bulunan kişilere sorgu yapan bekçiler 
bir kişinin çeşitli suçlardan arandığını 
öğrendi. Trafik polislerinin yaptığı 
sorguda ise sürücünün ehliyetsiz ol-
duğu ortaya çıktı. Osmangazi’ye bağlı 
Hoca Hasan Mahallesinde gece 
23.00’te uygulama noktası kuran 
trafik polislerini gören Arda S., ba-
basına ait otomobille ara sokaktan 
geri manevra yaparak kaçmaya baş-
ladı. Bu esnada kaçmaya çalışan sü-
rücüyü gören gece bekçileri, ‘Dur’ 
ihtarında bulundu. Kaçan genç sürücü 
ısrarla gaza basınca otomobilin altını 
vurarak durabildi. Otomobilden birer 
birer indirilen gençlere gece kartalları 
sorgu yaptı. Aracın içindeki H.K.’nın 
hırsızlık ve tehdit suçlarından arandığı 
öğrenilirken, sürücü ise trafik polis-
lerine teslim edildi. Trafik polislerinin 
sorgulama yaptığı sürücünün ehli-
yetinin olmadığı ve babasına ait oto-
mobille gezdiği öğrenildi. Sürücüye 
ve araç sahibi babasına 7 bin 348 
lira ceza kesilirken, çeşitli suçlardan 
aranan H.K. ise polis merkezi ekip-
lerine teslim edildi. (İHA)

İnegöl’de, kontrolden çıkan oto-
mobilin bariyerlere çarptığı kazada, 
2’si çocuk 6 kişi yaralandı. İnegöl’deki 
kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri 
İnegöl girişinde meydana geldi. Bur-
sa’dan İnegöl’e seyir halindeki sürücü 
Salih D. yönetimindeki 16 AEM 483 
plakalı otomobil, sürücüsünün kont-
rolünden çıktı. Savrulan otomobil, 
bariyerlere çarparak durabildi. Kaza 
sonucu sürücü ile yolcular Seda D. 
(31), Osman G. (24), Özge İ. (24), 
Eylül D. (1) ve Melek D. (3) yaralandı. 
Yaralılar olay yerine sevk edilen am-
bulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine 
kaldırıldılar. Yaralıların sağlık duru-
munun iyi olduğu öğrenildi. Jan-
darma ekiplerince kazaya ilişkin so-
ruşturma başlatıldı. (İHA)

Bursa’da tek katlı ev, çıkan yan-
gında alev alev yanarak kül oldu. 
Edinilen bilgiye göre, Nilüfer’e bağlı 
Karaman Mahallesi’nde tek katlı 
müstakil bir evde henüz bilinmeyen 
bir sebepten dolayı yangın çıktı. 
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Evde bulunanlar kendi imkanlarıyla 
çıkarken, itfaiye ekipleri tüm evi 
saran alevlere müdahale etti. Yak-
laşık 1 saat müdahalenin ardından 
kontrol altına alınan yangında, ev 
kullanılmaz hale geldi. Yangının 
çıkış sebebi araştırılıyor. (İHA)

Yılbaşı öncesi sahte 
içkiye dev operasyon

Bursa’da yılbaşı öncesi 
binlerce kişiyi 

zehirleyecek sahte 
alkol şebekesi, yapılan 
operasyonla gözaltına 
alınırken binlerce litre 

sahte alkol ele 
geçirildi. Ayrıca bir 
şüphelinin işlettiği 
tekel bayinin depo 

kısmında oluşturduğu 
gizli bölmede sahte 

alkol ürettiği ve sattığı 
öğrenildi. Bursa’da 

Kasım ayında sahte 
içkiden 6 kişi ölmüştü.

Çocuklarına şiddet  
uygulayan çift tutuklandı
Bursa’da 4 çocuğuna kötü 
muamelede bulundukları ve 
darbettikleri öne sürülen 
yabancı uyruklu çift tutuklandı.Bursa’daki FETÖ davasında, 

istinaf mahkemesince 
haklarında verilen bazı 
hükümler Yargıtay tarafından 
bozulan eski Vali Şahabettin 
Harput’un da aralarında olduğu 
2’si firari 37 sanığın yeniden 
yargılanmasına devam edildi.

Çöp ev temizlendi mahalleli nefes aldı

FETÖ’cü Harput’tan güldüren savunma:

“Açık bir kumpasla 
karşı karşıyayım”

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Karacabey’de otomobilin çarptığı genç 

hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, 
Bandırma istikametinden Karacabey yönüne 
seyreden Şamil D. idaresindeki 34 BLH 089 
plakalı otomobil, Bandırma’nın Yeni Yenice 
Mahallesi’ne yaklaştığı esnada yolun kar-
şısına geçmeye çalışan Evren Esen’e (17) 
çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına 
savrulan Evren Esen, olay yerinde hayatını 
kaybederken cenazesi Karacabey Devlet 
Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili 
inceleme başlatıldı. (İHA)

Müstakil ev 
alev alev yandı 

Kaçarken kaza 
yaptı, ehliyetsiz 
yakalandı

Otomobil bariyerlere 
çarptı: 6 yaralı
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çektiren ve onlara desteğini gizle-
meyen şarkıcı İlkay Akkaya, 
Bursa’da vereceği konserin top-
lumsal tepki nedeniyle iptal edil-
mesine o kadar içerlemiş ki, Ülkü 
Ocakları Nilüfer İlçe Başkanlığı’nın 
Valiliğe verdiği dilekçeyi yayınlayıp  
hem ocaktaki evlatları hedef gös-
termiş hem de konserin yasaklan-
masına imza atan yöneticileri 
hedef almış.  

Öncelikle Bursa Valiliği’ne veri-
len bir şikayet dilekçesinin nasıl 
deşifre olduğunun açıklanması ge-

rekiyor. Kim ne maksatla bu dilek-
çeyi sızdırdı mutlaka bulunması ve 
gereken cezanın uygulanması gere-
kir. Böyle bir durum vatandaşın 
güvenini sarsarak, şikayet dilekçesi 
vermeye korkmasını da berabe-
rinde getirir. Kimsenin devletin 
güvenirliğini sarsmaya hakkı olmaz 
olamaz.  

Şarkıcıya gelince…  

Ülkü Ocakları’nın adresini ve 
başkanının şahsi telefonunu de-
şifre ettiği için bir kere suç işliyor. 
Dahası Nilüfer Ülkü Ocakları’nı ve 
oradaki kardeşlerimizi hedef haline 
getiriyor. Bu da aslında kendisine  
yönelik iddiaları bir bakıma doğru-
luyor.  

Nilüfer Ülkü Ocakları’ndaki 
genç kardeşlerimizle görüştüğü-
müzde tehdit telefonları ve mesaj-
ları geldiğini aktardılar.  

Ülkü Ocakları öyle tehdit edile-
cek yerler değildir. Tehdit gelen ke-
simlere bakınca Ülkü Ocakları’nın 
tam isabet bir tepki koyduğu da or-
taya çıkıyor. Yaşanan hadiseden 
sonra Ülkü Ocakları Genel Başkanı 
Ahmet Yiğit Yıldırım da bir açık-
lama yaptı ve Türk gençliğini bö-
lücü örgütlerden korumak için 
mücadelelerini sürdüreceklerini 
vurguladı. 

Cemil Aydın’dan yine yerinde bir öneri
Osmangazi Belediyesi önceki 

dönem MHP Meclis üyesi ve grup 
sözcüsü Cemil Aydın, sosyal medya 
hesabından yine üzerinde tartışıl-
ması gereken yerinde bir öneri 
geldi. Cemil Aydın, birçok ülkede 
uygulanan geri çağırma sisteminin 
Türkiye’de de uygulanması gerekti-
ğini vurguladı.  

Cemil Aydın, “Başaramayan, 
beceremeyen, çalışmayan Belediye 
Başkanları ve Meclis Üyeleri için 
başta İsviçre olmak üzere bazı ül-
kelerde uygulanan geri çağırma 
sistemi Türkiye’de de uygulan-
malı...” dedi.  

Cemil Aydın, “Yerel Yönetimler 
de geri çağırma müessesesi mut-
laka hayata geçirilmelidir. Geri ça-
ğırma, yerel seçmenler tarafından 

seçilmiş görevlilerin, seçim dönemi 
bitmeden önce o beldenin sakinleri 
tarafından bilgi, yetenek, dürüstlük 
vb. gibi sebeplerle yetersiz ve başa-
rısız bulunarak görevden alınması-
dır” ifadelerini kullandı. 

Modern dünyada artık millete 
ve topluma rağmen bir şey yapmak 
mümkün değil. Sistem eninde so-
nunda buraya gidecek. Enerjiyi bu 
sistemi getirmek için uzun süre bir 
sallantıda bırakmak yerine yarının 
dünyası için bugünden adımlar 
atmak oldukça önemli.  

Türk milleti en modern uygula-
maları hak ediyor. Üstelik geri ça-
ğırma yönetimi denetleme 
açısından hiçbir muhalefetin yapa-
mayacağı görevi yerine getirir. Tür-
kiye bunu tartışmalı. 

Nilüfer  
Ülkü Ocakları’nın 
dilekçesi  
nasıl sızdı!

Alpaslan 

YILDIZ
alpaslanyldz@gmail.com

İlçenin çehresini değiştirecek ça-
lışmalar çerçevesinde; 3,5 yıl içeri-
sinde 24 adet yeni park yapan, 34 
parkı sil baştan yenileyen, Balaban 
Mesire Alanı’nı ve Büyükşehir Bele-
diyesi eliyle Vakıfköy Kent Parkı’nı 
ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, 
Cumalıkızık Mesire Alanı’nı ilçeye 
kazandırmak için yoğun mesai har-
cıyor. Tarihi Cumalıkızık Köyü’ne 
değer katacak 90 bin metrekarelik 
alanda hayata geçirilecek Cumalıkızık 
Mesire Alanı projesinin 73 bin met-
rekaresi yeşil alandan oluşuyor. 17 
bin metrekaresinde piknik alanları, 
yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, 
büfe ve mescit yer alıyor. Yıldırım 
Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıl-
dırımlıların yaşam kalitelerini yük-
seltecek projeleri bir bir hayata ge-

çirdiklerini vurguladı. Yıldırım’ın nü-
fus açısından Bursa’nın en yoğun 
bölgesi olduğunu dile getiren Başkan 
Oktay Yılmaz,“Vatandaşlarımızın ra-
hat nefes alabilecekleri, çocukları-
mızın huzur ve güven içinde oyun 
oynayabilecekleri park, bahçe ve me-
sire alanlarımızın sayısını arttırıyo-

ruz. Bu anlamda Cumalıkızık Mesire 
Alanı bizim önem verdiğimiz, Bur-
sa’ya değer katacak projelerimizden 
bir tanesi. Çalışmaların tüm hızıyla 
devam ettiği Cumalıkızık Mesire Ala-
nı tamamlandığında Yıldırım’a yeni 
yeşil alanlarla birlikte değerli bir sos-
yal yaşam alanı da kazandırmış ola-

cağız. Yıldırım’ın yeşil kimliğine katkı 
yapacak, vatandaşlarımızın yaşam 
kalitesini yükseltecek ve bizleri ge-
leceğin Yıldırım’ına bir adım daha 
yaklaştıracak olan projenin şimdiden 
hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini 
kullandı.  

(İHA)

Taşçı, “Mahallelerimizdeki durumu 
ve muhtarlarımızın yaptığı çalışmaları 
daha geniş bir zaman dilimi içinde et-
raflıca konuşma fırsatımız oldu.” dedi. 
Muhtarlarla bölge bölge istişare prog-
ramları Kadir Taşçı, Yıldırım’ın muh-
tarlarıyla düzenledikleri istişare prog-
ramlarına ilişkin sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Yıldırım’da yedi bölgede dü-
zenlediğimiz kahvaltılı istişare prog-
ramlarımız sayesinde tüm muhtarla-
rımızla bir araya geldik. Muhtarlar 
Derneği Başkanımız Muhsin Sak‘ın 
da eşlik ettiği bu buluşmalarda, İlçe 
yöneticilerimiz, Belediye Meclis üye-
lerimiz ve Mahalle temsilcilerimizle 
birlikte mahallelerimizdeki sıkıntıla-

rımızı, problemlerimizi konuştuk. Muh-
tarlarımız, yaptıkları çalışmaları bizlerle 
paylaştılar. Mahallelinin çıkarlarını gö-
zetme ve hizmet etme noktasında 
muhtarlarımızın üstün gayretlerini bi-
liyoruz. Dertlerini dinledik. Mahalle-
lerimizin ihtiyaçlarından vatandaşla-
rımızın taleplerine, meclis gündemine 
gelmiş konulardan yeni hizmet proje-
lerine kadar etraflıca fikir alışverişinde 
bulunduk” diye konuştu. Taşçı: “Çözüm 
üretme gayretlerimiz devam edecek.” 
Yıldırım’da yaşanan sıkıntıların ve ak-
saklıkların giderilmesine yönelik, Be-
lediye Meclisinde gerekli girişimlerde 
bulunduklarına ve konuların takipçisi 
olduklarına vurgu yapan Taşçı, sözlerini, 
“MHP Yıldırım İlçe teşkilatı olarak; 
muhtarlarımızın, vatandaşlarımıza en 
iyi hizmeti verebilmeleri için çözüm 
üretme gayretlerimiz devam edecek“ 
ifadeleriyle tamamladı. (İHA)

Güçlü bir sanayi şehri ol-
masının yanında aynı za-
manda verimli topraklarıyla 
önemli bir tarım şehri de 
olan İnegöl, bu alanda bir 
başarı öyküsü yazmakta ka-
rarlı. Özellikle mobilyada sa-
nayicilerin son 20 yılda ortaya koy-
duğu başarıya benzer bir tablonu tarımsal 
üretimde de yaşanması hedeflenirken, İnegöl 
Belediyesi bu alanda adımlar atmaya devam 
ediyor. Bilinçli bir tarım toplumu oluşması 
ve tarımın profesyonel bir altyapıda modern 
tekniklerden faydalanılarak yapılması hedefiyle 
hayata geçirilen projeler çerçevesinde yeni 
bir uygulama daha hayat buluyor. Kırsal Hiz-
metler Müdürlüğü bünyesinde Üstünbaş 
Proje ve Danışmanlık Şirketi iş birliğinde 
Ziraat Mühendisi ve IPARD/TSE Proje Da-
nışmanı Ümit İlhan Üstünbaş tarafından 
her hafta perşembe günü saat 10.00 ile 15 
arasında İnegöllü çiftçilere ücretsiz danış-
manlık hizmeti verilecek. Tarımda bir başarı 
hikayesi yazmak istediklerine dikkat çeken 
Başkan Taban, “İnegöl sanayide önemli işler 
başarmış bir şehir. Özellikle mobilyada elde 
edilen başarıyı, şehrimizin bir diğer değeri 
tarımda da yakalamayı hedefliyoruz. Bu he-
defe ulaşmada önceliğin çiftçilerimizin birlik 
ve beraberliğinden geçtiğini biliyoruz. Tek 
vücut olarak hareket edersek, verimli top-
raklarımızı şehrimiz ve çiftçilerimiz adına 

bereketli bir gelir kaynağına dönüştürmüş 
oluruz. Bu noktada doğru planlama ve pro-
fesyonel destek bizler için önemli. İnegöl 
Belediyesi olarak üreticilerimizi en iyi şekilde 
yönlendirmek, onlara yol göstermek amacıyla 
çalışmalar yapıyoruz” dedi. “Tarımsal Da-
nışmanlık Uygulamasını hayata geçirmedeki 
amacımızdan da bahsetmek gerekirse; ön-
celikle biz tarımsal değerlerimizi geliştirmek 
ve doğru adımlar atarak ilerlemek istiyoruz” 
diyen Taban, “Burada işi ehline danışarak 
yapmak önemli. Belediyemiz tarafından; Eği-
tim ve Mesleki Becerilerinin Geliştirilmesine 
Yönelik AB Fonları, kooperatiflerimizin temel 
kapasitesini, makine parkını ve faaliyet alan-
larını geliştirmek, gelir kalemlerini arttırmak, 

ilçemizde faaliyet gösteren tarım ve 
hayvancılık, turizm yatırım projeleri, 

teknolojik ve eğitim kapasitelerini 
arttırmak amacıyla; Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu (TKDK) Destekleri, 
Ajans Projeleri (BEBKA), Eğitim 

ve Teknolojik Yeniliklerin Yerinde 
Görülmesi (ERASMUS+) AB Des-

tek Fonları, Tarım Bakanlığımızın 
Öz Kaynaklarından Sağlanan Kırsal Kal-

kınma Yatırımlarının Desteklemesi Projesi 
(KKYDP) gibi kurumlardan destek alım im-
kanlarına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu husus-
larda uzmanlardan destek alıp söz konusu 
desteklerin alınmasını sağlayarak kamu 
kurum ve kuruluşlarımız ile kooperatifleri-
mizin kapasitesini artırmayı hedefliyoruz. 
Yine kurum ve kooperatiflerimizin gelir kay-
naklarını, eğitim ve teknolojik alt yapılarını 
arttırmak ve böylelikle sürdürülebilirliklerini 
sağlamak hedefindeyiz. Devletimizin kamu 
kurum ve kuruluşlarına sağladığı pek çok 
destek kalemi bulunmakta. Biliyoruz ki bu 
kaynaklar doğru yönlendirmeyle, yerinde ve 
ihtiyaç doğrultusunda kullanılmasıyla çok 
daha fazla katma değer sağlayabilir. Bu vesi-
leyle, şehrimizin topraklarını işleyen tüm 
çiftçilerimizi Tarımsal Danışmanlık Uygula-
mamızdan faydalanmak üzere danışmanı-
mızla bir araya gelmeye davet ediyorum. 29 
Aralık Perşembe günü itibariyle başlayacak 
bu uygulama her hafta düzenli şekilde devam 
edecek” şeklinde konuştu. (İHA)

ULUTEK Teknopark’ın bili-
şim kümelenmesi BUTECH için 
Azerbaycan’a çıkarma yapıldı. 
İkili görüşmelerle Teknopark fir-
maları için iş birliği köprüleri 
kuruldu. 

ULUTEK Teknopark öncülü-
ğünde, Ticaret Bakanlığı’nın des-
tekleriyle HİSER (Hizmet Sek-
törü Rekabet Gücünün Artırıl-
ması) projesi kapsamında hayata 
geçirilen ‘ULUTEK Bilişim Kü-
melenmesi’ (BUTECH) için Azer-
baycan’da önemli görüşmeler 
yapıldı. 

İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI  
ELE ALINDI 
ULUTEK Teknopark Yönetimi 

ve bilişim kümesi BUTECH üyesi 
10 firmanın katılımıyla gerçek-
leştirilen Azerbaycan’daki temas-
lar doğrultusunda iş birlikleri 
için görüşmeler yapıldı. Ziyaret 
kapsamında Bakü Büyükelçisi 
Doç. Dr. Cahit Bağcı ile bir araya 
gelen ULUTEK Yönetimi ve firma 
yetkilileri, iki dost ülke arasında 
yazılım sektörü için iş birliği fır-
satları hakkında istişare yaptı. 
BUTECH üyesi firmalar, Azer-
baycan İhracat ve Yatırım Teşvik 
Ajansı Başkanı Yusif Abdullayev, 
Türkiye-Azerbaycan İş Adamları 
ve Sanayiciler Birliği Başkanı Hü-
seyin Büyükfırat, Azerbaycan-
Türk İş Adamları Birliği Yönetim 
Kurulu Üyeleri Tahsin Gündem 
ve Kaya Karslı ile de görüştü.  

İHRACAT KAPASİTELERİNİ  
ARTIRACAK 
Azerbaycan çıkarmasının 

bölgedeki firmaların iş ağını 
genişletme açısından çok önemli 
olduğunu dile getiren ULUTEK 
Teknopark Genel Müdürü Prof. 
Dr. İrfan Karagöz, “ULUTEK 
Bilişim Kümelenmesi BUTECH 
için belirlenen yol haritası doğ-
rultusunda eğitim, danışmanlık 
ve yurtdışı/yurtiçi tanıtım ve 
pazarlama faaliyetlerini yoğun 
şekilde sürdürürken Azerbaycan 
ziyareti ile de önemli bir dış 
hamle yapmış olduk. Ziyaretin 
ilk gününde diplomasi ve iş 
dünyası odaklı ziyaretlerde bu-
lunan firmalarımız, ertesi gün 
Azerbaycan’daki firmalarla iş 
birliği fırsatlarını masaya ya-
tırma imkânı buldu. Yaklaşık 
60 firma ile yapılan görüşmeler 
ile ihracat kapasitelerini artır-
mayı amaçlıyoruz. Benzer zi-
yaretlerle BUTECH’in ülke eko-
nomisine katkılarını artırmayı 
hedefliyoruz” diye konuştu. 
(Bülten)

Cumalıkızık’a 90 bin  
metrekare mesire alanı

Yıldırım Belediyesi, 
vatandaşların boş 

zamanlarında huzur 
ve güven içinde 

dinlenip çocukları ile 
zaman geçirebileceği 

park ve yeşil alanların 
sayısını artırmaya 

devam ediyor.

İnegöl’de çiftçiye ücretsiz 
tarımsal danışmalık hizmeti
İnegöl Belediyesi, çiftçilere 
ücretsiz tarımsal danışmanlık 
hizmeti verecek. Bu uygulama ile 
eğitim ve mesleki becerilerinin 
geliştirilmesine yönelik AB 
fonlarından faydalanılması, 
kooperatiflerin temel kapasitesi, 
makine parkuru ve faaliyet 
alanlarının geliştirilmesi, gelir 
kalemlerinin arttırılması, ilçede 
faaliyet gösteren tarım ve 
hayvancılık, turizm yatırım 
projeleri, teknolojik ve eğitim 
kapasitelerinin arttırılması 
hedefleniyor.

Milliyetçi Hareket Partisi 
Yıldırım İlçe teşkilatı, 
Yıldırım’ın tüm muhtarlarıyla 
bölge bölge kahvaltılı istişare 
programları düzenledi. MHP 
Yıldırım İlçe Başkanı Kadir 
Taşçı, Yıldırım ilçesindeki 
Muhtarlarla yaptıkları 
kahvaltılı istişare 
programlarının, vatandaşlara 
daha iyi hizmet verebilmek 
arzusu ve samimiyetiyle 
gerçekleştiğini söyledi.

MHP Yıldırım’dan  
muhtarlara yakın markaj

ULUTEK bilişim 
kümesi BUTECH’ten 
Azerbaycan  
çıkarması
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Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), 2022 
yılının son meclis toplantısı gerçekleştirildi. 
Doğanbey’deki hizmet binasında Meclis Baş-
kanı Mehmet Aydın başkanlığında yapılan 
toplantıya, Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ile meclis 
üyeleri katılım sağladı. Toplantıda, Bursa 
TB’nin aylık ve yıllık işlem hacmi istatistikleri 
ile proje ve çalışmaları hakkında meclis üye-
lerine detaylı bir sunum gerçekleştirildi. 

Toplantıda konuşan Bursa TB Yönetim 
Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Özer Matlı, 2022 yılının pek çok açıdan 
zorlu bir yıl olduğunu söyledi. Başkan Matlı, 
dünya ekonomilerinin, üç yıl süren Covid-19 
mücadelesinin ardından 2022’de büyük ölçüde 
normal hayata geri dönse de enerji ve gıdada 
arz-tedarik sorunları ile yüksek enflasyonist 
ortamın varlığını hissettirmesiyle hiçbir şeyin 
eskisi gibi olmadığı gerçeğiyle yüzleştiğini 
belirtti. 

BELİRSİZLİKLER 2022 YILINI  
ŞEKİLLENDİRDİ 
Sektörlerde yaşanan hızlı değişimler ve 

belirsizliklerin 2022 yılını şekillendirdiğini 
dile getiren Başkan Özer Matlı, “Tüm dünyada 
gıda emtia fiyatlarındaki artışlara ek olarak, 
maruz kaldığımız kur artışları hammadde 
fiyatlarımızı ve dolayısıyla maliyetlerimizi 
ciddi ölçüde artırdı.Yılın başında başlayan 
Rusya-Ukrayna savaşı, mevcut enflasyon or-

tamı ve belirsizlikler, finansmana erişimde 
yaşanan sıkıntılar, küresel iklim değişiklikle-
rinin getirdiği öngörülemez gelişmeler, sek-
törlerimiz açısından yeni yıla ilişkin tahmin-
lerimizi de maalesef ki zorlaştırıyor” dedi. 

İŞLEM HACMİ 15 MİLYAR LİRAYI AŞTI 
Tüm bu olumsuz tablo ve ekonomideki 

kırılganlıklara rağmen, 2022 yılında Bursa 
Ticaret Borsası’nı büyütecek, kent ve ülke 
ekonomisine katkı sağlayacak çalışmalara hep 
birlikte imza attıklarını ifade eden Başkan 
Özer Matlı, “Özverili çalışmalarımızın bir so-
nucu olarak bu yıl sonunda geçen yıla oranla 
tescil işlem hacmimizi yüzde 110 oranında 
artırarak, 15 milyar liranın üzerinde bir işlem 
hacmi beklediğimizi ifade etmekten mutluluk 
duyuyorum. Yine tarımda ülkemiz için milat 
olarak gördüğümüz ve A grubu büyük hisse-
darları arasında yer aldığımız Türkiye Ürün 
İhtisas Borsası’nda, 2022 yılında alım ve satım 
olmak üzere toplam yüzde 235 artışla, 1,1 
milyar liralık işlem hacmine ulaştık” diye ko-
nuştu. 

YETKİLİ SINIFLANDIRICI  
HİZMET AĞI GENİŞLİYOR 
Lisanslı depoculuk sisteminin TÜRİB’in 

en önemli ayağı ol-
duğuna dikkat çe-
ken Özer Matlı, 
Bursa Ticaret Bor-
sası Laboratuvar ve Depoculuk 
A.Ş.’de hizmet ağını genişlet-
meyi sürdürdüklerini vurgu-
ladı. Başkan Matlı, yetkili sı-
nıflandırıcılık hizmetini Ka-
racabey, Çorlu, Gaziantep, Kon-
ya, Polatlı ve Turgutlu’dan son-
ra yakın bir süreçte devreye 
alınacak Bandırma şubesiyle 
7’ye çıkaracaklarını ifade etti. 

“GELECEĞİN  
KANATLARI ALTINDA” 
Covid-19 salgının 

tüm dünyada, toplum-
lar ve teknoloji nezdinde 

bugüne kadar görülmemiş bir hızda değişime 
yol açtığını söyleyen Başkan Özer Matlı, 
dijital dönüşümde öncü olmak adına Bursa 
TB E-Akademi projesini hayata geçirdiklerini 
hatırlattı. Bugüne kadar düzenlenen eğitim-
lerden 3 binden fazla kişinin yararlandığını 
kaydeden Başkan Matlı, “Geçtiğimiz yıllarda 
çok güzel eğitimler düzenledik ve güzel ba-
şarılar elde ettik. Bu yıl da kendi başarımızın 
üzerine çıkabilmek adına eğitimlerimizi farklı 
boyutlarda ele aldık ve farklı planlar belirledik. 
Bu anlamda kendimize yıl boyunca unutma-
yacağımız ve gitmek istediğimiz yolu hatır-
latması adına bu yılın etkinliklerini “Geleceğin 
Kanatları Altında” temasıyla belirledik” ifa-
delerini kullandı. 

EĞİTİME DESTEK ARTARAK  
DEVAM EDİYOR 

Bursa TB Yönetim Kurulu 
Başkanı Özer Matlı, Bursa Ti-
caret Borsası olarak gelenek-

selleşen eğitim yardım-
larını 2022 yılında da 
artırarak sürdürdük-
lerini vurguladı. Bu 
çerçevede ihtiyaç sa-
hibi yaklaşık 540 
öğrenciye kışlık bot 

yardımında bulunduk-
larını söyleyen Özer 
Matlı, “Ayrıca lise ve 
üniversite eğitimi 
gören 142 öğrenci-

mize burs desteği sağ-
lıyoruz ki burada değerli 
meclis üyelerimize ayrı 
ayrı teşekkür etmek is-
tiyorum. Eğitime des-
teğimiz tabii bunlarla 
da sınırlı kalmadı. Yine 
proje okulumuz Hami-
diye Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nin ta-
rımda ülkemize rol mo-
del olması adına hem 
fiziki hem de eğitim 

kalitesini artıracak desteklerimizi yıl içinde 
sürdürdük” dedi. 

CUMHURİYET’İN  
100. YILINA YAKIŞIR PROJE 
Gıda sektörünün sürdürülebilir rekabet 

gücüne katkıda bulunmak ve firmaların ih-
racat pazarlarını genişletmek adına, Bursa’ya 
Gıda Sektörü Kümelenme Alanı kazandırmak 
için çalışmalara başladıklarını kaydeden Baş-
kan Özer Matlı, başvuru süreci 16 Ocak’ta 
tamamlanacak proje için yoğun talep aldık-
larını söyledi. Başkan Matlı, “Şehrin dışında 
kurmayı planladığımız, gıda sektörü küme-
lenme alanıyla kent içinde kalarak büyümekte 
zorlanan gıda sektöründe faaliyet gösteren 
firmalarımızı düzenli bir alanda toplamayı 
amaçlıyoruz. Bundan sonraki süreçte bir ta-
raftan talepleri almaya devam ederken, bir 
taraftan da komisyonumuz, alternatif yerler 
üzerinde çalışmalarını yürütüyor olacak. Bir 
sonraki aşamada da ilgili kurum ve kuru-
luşlarla resmi yazışmalarımızı tamamlayarak, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza başvu-
rumuzu yapacağız” diye konuştu. 

Yılın son meclis toplantısında konuş-
maların ardından Bursa Ticaret Borsası’nın 
2023 yılı bütçesi ve iş programı meclis üye-
lerinin oylarına sunuldu. Yapılan oylama 
sonucunda 2023 yılı bütçesi oy birliği ile 
kabul edildi. Oylamanın ardından söz alan 
Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “2022 
yılı bütçesinin planlandığı şekilde gerçek-
leşmesinde özverili çalışmalarından ötürü 
meclis ve yönetim kurulu üyelerimiz ile 
genel sekreterliğimiz nezdinde tüm çalışma 
arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 
Yılın bu son günlerinde, gelecek yıla umutla 
bakıyor, sorunların düzeleceğine dair olan 
inancımızı koruyoruz. Temennim; Cumhu-
riyetimizin 100. yılında, birlik ve beraberlik 
içerisinde, daha nice başarılara imza atabil-
mek. Bu vesileyle bir kez daha meclis ve yö-
netim kurulu üyelerimize teşekkür ediyor, 
tüm üyelerimize, sağlıklı ve bereketli bir yıl 
diliyorum” dedi. (İHA)

Hazine ve Maliye Bakanı Nu-
reddin Nebati, “1 Milyon İstihdam 
Projesi” kapsamında bugüne kadar 
1 milyondan fazla kişinin platforma 
kaydolarak eğitim almaya başladı-
ğını bildirdi. Hazine ve Maliye Ba-
kanlığından yapılan açıklamada, 
Türkiye Ekonomi Modeli’nin önem-
li bileşeni olan istihdamda en değerli 
çalışmalardan biri olan 1 Milyon 
İstihdam Projesi’nin, bilgi tekno-
lojileri alanına özel Türkiye’nin ilk 
ve tek eğitim ve istihdam platformu 
olduğuna işaret edildi.  

Milli Teknoloji Hamlesi ve Tür-
kiye Yüzyılı Vizyonu kapsamında 
çalışmaları süren 1 Milyon İstihdam 
Projesi’nde eğitim alan kullanıcı 
sayısının 1 milyonu geçtiği aktarılan 
açıklamada, “Projenin amacı, Cum-
huriyetimizin 100. yılı olan 2023 
yılında 1 milyon gencimizi bilgi 
teknolojileri alanında istihdama 
hazır hale getirmek. Projeyle, katma 
değeri yüksek olan bilgi teknolojileri 
alanında istihdam ihtiyacının kar-
şılanarak ülkemiz için ekonomik 
değer oluşturulması hedefleniyor.” 
ifadelerine yer verildi. Açıklamada, 
projeyle gençlerin, ücretsiz ve ko-
şulsuz şekilde sisteme kaydolarak 
6 kısımda 33 alan için hazırlanan 
108 bin dakikalık 215’ten fazla içe-
rikte video eğitimlerle kendini ge-
liştirebildiği aktarılarak, gençlerin, 
ücretsiz ve koşulsuz olarak proje 
sistemine kaydolan işverenlerin 
yayınladığı iş ilanlarına başvurarak 
istihdam imkanına da kavuşabildiği 
vurgulandı. 

Açıklamada görüşlerine yer ve-
rilen Hazine ve Maliye Bakanı Ne-
bati de istihdam sürecinin devam 
ettiği projeye, hem gençlerin hem 
de sektörün ilgisinin her geçen gün 
arttığını belirterek, “Proje kapsa-
mında bugüne kadar 1 milyondan 
fazla kişi platforma kaydolarak eği-
tim almaya başladı. Türkiye’nin en 
büyük şirketleri başta olmak üzere 
200’den fazla işveren proje siste-
minde iş ilanı yayınladı.” ifadelerini 
kullandı. (AA)

Birçok yeni  
düzenleme  
yürürlüğe girecek 

Yılbaşından itibaren vatandaşı, 
esnafı ve reel sektörü ilgilendiren 
birçok düzenleme yürürlüğe ko-
nulacak. AA muhabirinin yaptığı 
derlemeye göre, 1 Ocak’tan itibaren 
yürürlüğe girecek önemli düzen-
lemelerin başında, e-ticaret sektö-
rünü düzenleyen Elektronik Tica-
retin Düzenlenmesi Hakkında Ka-
nun’da Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun geliyor. Kanunla, elektronik 
ticarette haksız rekabetin ve te-
kelleşmenin önüne geçilerek pazara 
yeni aktörlerin girişinin kolaylaş-
tırılması, pazarın dengeli ve sağlıklı 
büyümesinin sağlanması amacıyla 
ölçekler de dikkate alınarak e-ticaret 
aracı hizmet sağlayıcı ve e-ticaret 
hizmet sağlayıcılara yönelik dü-
zenleme yapılıyor.  

Yılbaşında, yüzde 2 oranında 
uygulanacak konaklama vergisi de 
yürürlüğe girecek. Otel, motel, tatil 
köyü, pansiyon, apart otel, misa-
firhane, kamping, dağ evi, yayla 
evi gibi konaklama tesislerinde ve-
rilen geceleme hizmetleri konak-
lama vergisine tabi olacak. Konak-
lama tesislerinde geceleme hizme-
tiyle birlikte satılmak suretiyle ko-
naklama tesisi bünyesinde sunulan 
diğer tüm hizmetler de bu verginin 
kapsamında yer alacak. (AA)

1 Milyon  
İstihdam Projesi’ne 
yoğun ilgi 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 
Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis 
Başkan Vekili Metin Şenyurt, Yönetim 
Kurulu ve Meclis Üyelerinin katılımıyla 
BTSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. 
Yılın son meclis toplantısında 2022’deki 
faaliyetler ve yeni yıl için hedeflenen ça-
lışmalar değerlendirildi. BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel 
ekonominin en zor yıllarından biri olarak 
kabul edilen 2022’nin sonlarına yaklaş-
tıklarını belirterek, “Tüm dünyada 
yüksek enflasyonun belirlediği 
koşullarla tamamlanan bu ola-
ğanüstü yılın ardından 2023’e 
ümitlerimizi tazeleyerek giriyo-
ruz. Ülkemizin idealleri açısın-
dan 2023 yılı önemli bir kilometre 
taşı. Cumhuriyetimizin 100. 
yılını kutlayacağımız 
2023’te bizler de 
bugüne kadar ol-
duğu gibi 52 bini 
aşkın üyemizle 
birlik ve da-
y a n ı ş m a 
içerisin-
de ken-

timize değer katan çalışmalarımızı sür-
düreceğiz.” dedi. 

“DEĞİŞİMİ İYİ OKUMALIYIZ” 
Küresel ticaretteki gelişmelere değinen 

Başkan Burkay, tedarik zincirlerinin ye-
niden belirlendiği, dijital ve yeşil dönü-
şümün hız kazandığı bir süreçte olduk-
larının altını çizdi. Ülkelerin ve şehirlerin 
sürecin sunduğu fırsatları en iyi şekilde 
değerlendirmek için rekabet içinde ol-
duğunu kaydeden Burkay, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Bizler bu yeniden ya-
pılanmanın gerisinde kalmak istemiyor-
sak değişimi iyi anlamak ve hızlı aksiyon 
almak durumundayız. Bursa, teknolojik 
dönüşümünü büyük ölçüde gerçekleş-
tirmiş önemli bir merkez. Kilogram başı 
ortalama ihracat değeri en yüksek kent-
lerin başında gelen Bursa, dış ticaret 

performansını ise 24 milyar dolara 
taşımayı başardı. Şimdi önümüzde 
yeni bir yol ayrımı var. Ya bugüne 
kadar başardıklarımızla yetinece-
ğiz, ya da yeni ekonominin sun-
muş olduğu değişimi iyi okuyarak 
dünyadaki rekabetçiliğimizi devam 

ettireceğiz.” 
“PAYİTAHT 

ÇARŞIYA DİJİTAL  
DÖNÜŞÜM 

MERKEZİ” 
Yeni yıl-

da üyele-
rin di-

jital 

dönüşümünü sağlamak üzere çalışmalar 
gerçekleştireceklerini açıklayan Başkan 
Burkay, odaklarında e-ticaret ve e-ihracatı 
artıracak projeler olduğunu söyledi. Tek-
noloji ve dijitalleşmenin iş dünyasında 
devrim niteliğinde değişiklikler meydana 
getirdiğini dile getiren Burkay, “Bu süreç, 
ticarette de köklü değişikliklere yol açtı. 
Pandemi ile hızlı bir yükseliş eğilimi gös-
teren e-ticaret hacmi, sadece bu yılın ilk 
yarısında yüzde 116’lık artışla 348 milyar 
TL’ye ulaştı. Eskiden en işlek caddede 
mağaza sahibi olmak önemliydi ancak 
şimdi e-ticarette yer alabilmek çok daha 
önemli hale geldi. Şu anda çarşıdaki iş 
yerlerimizin önemli bir kısmı e-ticaret 
yapmıyor. Ancak e-ticarete girecek po-
tansiyele sahip çok sayıda işletmemiz 
var. Bizler de Tarihi Çarşı ve Hanlar Böl-
gesi’ndeki üyelerimiz için ‘Payitaht Çarşı 
Dijital Dönüşüm Projemizi’ hazırladık. 
Proje çerçevesinde lojistik ve depolama 
alanları da oluşturarak firmalarımızı 
daha rekabetçi bir yapıya kavuşturmak 
istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. 

“İNSAN MERKEZLİ  
BİR DÖNEM OLACAK” 
BTSO Başkanı Burkay, oda olarak 

yeni yılda ‘İnsan merkezli’ yatırımlarını 
da sürdüreceklerini söyledi. Ekonomik 
gelişmişlik için eğitim, sosyal ve kültürel 
alanlarda ilerleme sağlanacak bir eko-
sistem oluşturulması gerektiğini vurgu-
layan Burkay, “Bu doğrultuda yeni yılda 
eğitimin merkezinde yer aldığı bir süreci 
başlatacağız. Bu zaten BTSO’nun gen-

lerinde var. Mesleki ve teknik anadolu 
liselerimize hamilik yapıyoruz. Okulla-
rımızın doluluk oranları önemli bir artış 
gösterdi. Diğer taraftan BUTGEM’de çok 
ciddi bir mesleki eğitim tecrübemiz var. 
Bu tecrübemizin ışığında 15 Temmuz 
Şehitleri Prof. Dr. İlhan Varank Mesleki 
Eğitim ve Öğretim Külliyesi ve BTSO 
Eğitim Vadisi’ni ‘teknoloji üssü’ haline 
getirmek istiyoruz.” şeklinde konuştu. 

Ekonomik büyümeye katkı sağlaya-
bilecek girişimciler yetiştirilmesini de 
önemsediklerini belirten Burkay, BEBKA 
ile birlikte Girişim Sermayesi Fonu oluş-
turacaklarını açıkladı. Başkan Burkay 
bu fonla birlikte Bursa’nın geleceğinde 
önemli rol oynayacak girişimleri yatı-
rımlarla destekleyeceklerini ifade etti. 
BTSO Meclis Başkan Vekili Metin Şenyurt 
2022 yılında tüm dünyada pandemi son-
rası yeni denge arayışlarına şahit olun-
duğunu söyledi. Geride kalan yılda inişler 
ve çıkışların birbiri ardına geldiğini be-
lirten Şenyurt, “Rusya-Ukrayna savaşı, 
enerji, gıda ve emtia fiyatlarında yaşanan 
hızlı artışlar, küresel tedarik zincirinde 
değişen dengeler ihracat pazarlarımızı 
etkiledi. Bu zorlu yılda Odamız bir yandan 
52 bin üyesinin üretimini ve rekabetçi-
liğini artırırken diğer yandan şehrimizi 
ve Türkiye’yi daha ileriye taşıyacak pro-
jeleri hayata geçirmeyi sürdürdü. Yeni 
yılda da meclisimiz birlik ve beraberlik 
içerisinde bu başarılara yenilerini ekle-
yecektir.” şeklinde konuştu. 

 (İHA)

Burkay: “Güçlü bir Bursa için  
52 bin üyemizle birlikte çalışacağız” 
Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim 
Burkay, 2023 yılında da 
üretim, yatırım, istihdam 
ve ihracatın 
geliştirilmesi amacıyla 
çalışmalarını 
sürdüreceklerini söyledi. 
Başkan Burkay, “BTSO 
olarak önümüzdeki 
dönemde merkezinde 
insanın yer aldığı eğitim, 
girişimcilik ve dijital 
dönüşüm gibi alanlarda 
yeni projeler hayata 
geçireceğiz” dedi.

BTB 2023 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi  
Bursa Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı ve TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi Özer 
Matlı, “Bursa Ticaret Borsası 
olarak inşallah 2023 yılında 
Cumhuriyetimizin 100. yılına 
yakışır projeleri hep birlikte 
şehrimize ve ülkemize 
kazandırmaya devam 
edeceğiz” dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Beştepe Millet Kongre ve Kül-
tür Merkezi’nde düzenlenen TÜBİ-
TAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töre-
ni’ne katıldı. Konuşmasına salonda-
kileri selamlayarak başlayan Erdoğan, 
ödül takdim edecekleri bilim insan-
larını, çığır açıcı çalışmalarından do-
layı tebrik ederek başarılarının de-
vamını diledi. Başvuruların titizlikle 
değerlendirilmesiyle bu yıl 57 bilim 
insanının 2 kurumun ödüllerine layık 
görüldüğünü belirten Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Uluslararası TÜBA 
Akademi Ödülleri’nde Fen ve Mü-
hendislik Bilimleri, Sosyal ve Beşeri 
Bilimler ile Sağlık ve Yaşam Bilimleri 
kategorilerinde üç ödül takdim ede-
ceğiz. Böylece TÜBA Akademi Ödüllü 
bilim insanı sayımız 25’e yükseldi. 
Üstün başarılı genç bilim insanlarının 
ödüllendirildiği TÜBA-GEBİP Ödül-
lerini 22 farklı üniversite ve kurum-
dan, 34 genç bilim insanımıza vere-
ceğiz.” ifadelerini kullandı. 

Bugüne kadar TÜBA-GEBİP ödü-
lünü kazanan bilim insanı sayısının 
da 610’a ulaştığını bildiren Erdoğan, 
şöyle devam etti: “Bilimsel telif eser 
ödüllerinde, 7 Türkçe bilimsel telif 
eser 6 TÜBA-TESEP ödülüne layık 
görüldü. Bu alanda da şimdiye kadar 

ödüllendirilen eser sayısı 226’ya çıktı. 
TÜBİTAK ödülleri kapsamında ise 12 
farklı üniversiteden bilim insanımıza 
iki bilim ödülü, bir hizmet ödülü ve 
11 teşvik ödülü takdim edeceğiz. Bu 
ödüllerin ilk kez verildiği 1966’dan 
bugüne kadar 184 bilim ödülü, 19 
özel ödül, 88 hizmet ödülü, 547 teşvik 
ödülü ve 2019 yılı Profesör Doktor 
Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü dahil 
olmak üzere toplam 839 bilim insanı 
ödüllendirildi. Atalarımız, az önce de 
ifade edildi, ‘Marifet iltifata tabiidir, 
iltifatsız emek zayidir.’ diyor. Hakkı 
verilen her başarının yeni başarıların 
habercisi olduğuna inanıyoruz. Cum-
hurbaşkanı olarak ve TÜBA ve TÜBİ-
TAK Bilim Ödüllerini bu hissiyatla 
himaye ediyoruz. Başbakanlığımız 
döneminde de bu çalışmaları yakından 
takip ettiğimizin, her aşamada destek 
verdiğimizin en yakın şahidi sizlersi-
niz. Bugün ödülünü takdim edeceği-
miz bilim insanlarımızın her birini 
ayrı değerde görüyoruz. Esasen ödül 
alsın, almasın bilim insanlarımızın 
tamamının ülkemizin müreffeh ya-
rınları için gecesini gündüzüne kat-
tığını biliyoruz.” 

“BİLİM VE TEKNOLOJİYİ  
EN ÖNEMLİ ARAÇ  
OLARAK GÖRÜYORUZ” 
Ödül sistemini, bilim insanları 

için bir motivasyon ve teşvik kaynağı 
olarak değerlendirdiklerini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 TÜBA 
ve TÜBİTAK Bilim Ödüllerinin bilim 
camiasına hayırlı olmasını dileyerek 
ödül alan bilim insanlarını tekrar 
tebrik etti. Erdoğan, “Ülkemiz, milli 
teknoloji hamlesi rehberliğinde ger-
çekleştirdiği çalışmalarla dünyanın 
ilk 10 ekonomisi arasına girme he-
define adım adım yaklaşıyor. Biz si-
yasi bağımsızlığın, teknolojik bağım-
sızlıktan geçtiğine samimiyetle ina-
nıyoruz. Bilim ve teknolojiyi Türki-

ye’nin hedeflerine ulaşmasında en 
önemli araç, en etkili imkan olarak 
görüyoruz.” dedi. 

Katma değerli üretimin, güçlü bü-
yümenin ve sürdürülebilir refahın 
yolunun, bilim ekosisteminin canlı-
lığından geçtiğini ifade eden Erdoğan, 
şunları kaydetti: “TÜBA ve TÜBİTAK, 
yürüttükleri takdire şayan çalışma-
larla ülkemizin bilim ve teknoloji 
altyapısına önemli katkılar yapan 
kurumlarımızdır. TÜBA, Türkiye’de 
bilim alanlarının tamamını kucak-
layan faaliyetleriyle bilim insanlığını 
ve araştırıcılığı özendirmeyi misyon 
edinmiş bir akademik platformdur. 
Bilime ve teknolojiye katkı sağlamak 
amacıyla tematik bilimsel programla 
ve projeler yürüten TÜBA, araştırma 
ve yayınlarıyla da literatüre değerli 
katkılar sağlıyor. Bu yıl Türk-İslam 
Bilim Kültür Mirası Projesi’ni 8 eserle 
zenginleştirdik. Cumhuriyet’imizin 
100’üncü yılında da Türk Maarif An-
siklopedisi, Milli Teknoloji Hamlesi 
ve Milli Mücadelenin Yerel Tarihleri 
adlı bilimsel eserleri yayımlayacağız. 
Geçmişten geleceğe köprü kuran, 
kültürel sermayemizin gelişmesini 
sağlayan bu nadide eserleri ülkemize 
kazandıran TÜBA’nın çatısı altında 
gayret gösteren tüm hocalarımıza, 
şahsım milletim adına teşekkür edi-
yorum.” 

“3 BİN 734 ARAŞTIRMA- 
GELİŞTİRME PROJESİNE  
DESTEK VERDİK” 
TÜBİTAK’ın da bilim ve teknoloji 

dünyasının değerli bir aktörü olarak 
pek çok başarılı çalışmaya imza at-
tığını vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Sadece son bir yılda TÜ-
BİTAK eliyle 174 üniversitenin 3 bin 
734 araştırma-geliştirme projesine 
1,5 milyar liradan fazla destek verdik. 
Bu projelerde yaklaşık 10 bin araş-
tırmacı ve 12 bin bursiyer görev aldı. 

Stajyer Araştırmacı Burs Programı 
(STAR) ile üniversite öğrencilerinin 
araştırma çalışmalarını teşvik edi-
yoruz.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, 2022’de başlatılan STAR prog-
ramında bugüne kadar 5 bine yakın 
öğrenciye 6 ay süreyle 3 bin 619 
farklı projede görev aldığını dile ge-
tirdi. 

Lisans öğrencilerinin UNESCO 
Dünya Miras Listesi’nde bulunan ve 
“tarihin sıfır noktası” olarak nite-
lendirilen Şanlıurfa’daki Göbeklitepe 
Ören Yeri’nde yürütülen projelere 
de katkı verdiğini anımsatan Erdoğan, 
konuşmasına şöyle devam etti: “Ar-
keoloji veya kültür varlıklarını ko-
ruma ve onarım bölümünde eğitim 
alan 27 farklı üniversiteden 58’i kız 
ve 35’i erkek toplam 93 öğrenciyi 
bu kapsamda destekledik. Nitelikli 
insan gücüyle, sürekli gelişen altya-
pısıyla, ileri düzey laboratuvarlarıyla, 
teknoloji dünyasının öncü araştırma 
kurumlarının bünyesinde barındıran 
Gebze Yerleşkesi’nde TÜBİTAK Fen 
Lisesi’ni kurduk. Sizlerin de yakından 
izlediği gibi ülkemizde bir kesim ar-
kasına önüne bakmadan, her konuyu 
istismar etmekte sınır tanımıyor. 
Bunlardan biri de beyin göçü mese-
lesidir. Öncelikle genç beyinlerimizin 
kendilerini geliştirmek için yurt dı-
şına çıkmasına karşı olmadığımızı, 
tam tersine bunu desteklediğimizi 
belirtmek isterim.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu yıl 
TEKNOFEST’te, Lise Öğrencileri Ku-
tup Araştırma Projeleri Yarışması fi-
nalistlerinden seçtiğimiz 3 öğrenciyi 
Antarktika Bilim Seferi’ne dahil edi-
yoruz.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, 
“Bilim ve teknolojide yeniden şahla-
nışa geçiyoruz. Bu coğrafya tekrar 
bilimin ve teknolojinin önde gelen 
merkezlerinden biri olacaktır.” dedi. 
(AA)
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HDP Eş Genel Başkanı ve 
Mardin Milletvekili Mithat San-
car ile CHP Grup Başkanvekili 
ve Sakarya Milletvekili Engin 
Özkoç’un aralarında bulunduğu 
15 milletvekiline ait 16 doku-
nulmazlık dosyası, TBMM Baş-
kanlığına sunuldu. Yasama Do-
kunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Üyelerinden Kurulu Karma Ko-
misyona havale edildi. 

Sancar ve Özkoç’un yanı sıra 
fezlekeleri Karma Komisyon’a 
sevk edilen milletvekilleri şöyle: 
“HDP Batman Milletvekili Fe-
leknas Uca, HDP Şırnak Millet-
vekili Hüseyin Kaçmaz, TİP Ha-
tay Milletvekili Barış Atay Men-
güllüoğlu, HDP Şırnak Millet-
vekili Nuran İmir, HDP Batman 
Milletvekili Mehmet Ruştu Tir-
yaki, HDP Van Milletvekili Mu-
azzez Orhan Işık, DBP Diyar-
bakır Milletvekili Salihe Aydeniz, 
HDP Muş Milletvekili Şevin Coş-
kun, HDP Ağrı Milletvekili Ber-
dan Öztürk, HDP Gaziantep 
Milletvekili Mahmut Toğrul, 
HDP Van Milletvekili Murat Sa-
rısaç, CHP İstanbul Milletvekili 
Mustafa Sezgin Tanrıkulu, CHP 
Mersin Milletvekili Ali Mahir 
Başarır.” Gelen fezlekeler ara-
sında CHP İstanbul Milletvekili 
Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun 
2 dosyası bulunuyor. (AA)

Zengin: “İnancımıza, 
insanımıza söz 
söyletmeyiz” 

AK Parti Grup Başkanvekili 
Özlem Zengin, “AK Parti olarak 
hiçbir zaman inancımıza, de-
ğerlerimize, değerlerimizi yaşa-
yan insanımıza söz söyletmedik, 
söyletmeyiz.” ifadesini kullandı. 
Zengin, yaptığı yazılı açıklama-
da, AK Parti Grubu olarak 6 ya-
şındaki kız çocuğunun cinsel is-
tismara uğradığı iddiasına ilişkin 
araştırma önergesini 22 Aralık’ta 
Meclis Başkanlığına sundukla-
rını hatırlattı. Meclis’te grubu 
bulunan diğer partilerin de ko-
nuya ilişkin önergelerini aynı 
tarihte verdiğini belirten Zengin, 
“Açık gerçeğe rağmen AK Parti 
düşmanlığı ne kadar gözlerini 
karartmış.” değerlendirmesini 
yaptı. 

TBMM Başkanlığına sun-
dukları araştırma önergesinin 
AK Parti adına verildiğine dikkati 
çeken Zengin, şunları kaydetti: 
“Önergemiz, gayet tabiidir ki 
yetkili kurullarımız ve parti gru-
bumuzda Genel Başkan’ımız, 
nihayetinde milletvekillerimizle 
istişare edilerek hazırlandı. Bir 
tek imzayı seçip saldırmak çarpık 
ve husumetli bir zihniyettir. AK 
Parti olarak hiçbir zaman ve 
hiçbir yerde, TBMM de dahil, 
inancımıza, değerlerimize, de-
ğerlerimizi yaşayan insanımıza 
söz söyletmedik, söyletmeyiz. 
Mücadelemiz, değerlerimize ve 
onları yaşayan insanımıza söz 
gelmesinin önüne geçmek için-
dir. Kadın erkek yüzden fazla 
milletvekilimizin imzaladığı bir 
önergeye doğrudan değil de için-
deki bir imza sahibini seçerek 
saldıran zihniyetin, esasen uğ-
runa mücadele ettiğimiz değer-
lerimize ve onları yaşayan in-
sanımıza verdiği zarar ne kadar 
vahimdir. AK Parti, bütün Tür-
kiye’nin, bütün toplum kesim-
lerinin partisidir; kendi evlerinin 
penceresinden bakıp Türkiye’yi 
gördüklerinden ibaret sananların 
da partisidir.” (AA) 

Yeni dokunulmazlık 
dosyaları TBMM’de  

Erdoğan: “Bilim ve teknolojide 
yeniden şahlanışa geçiyoruz”
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bilim ve 
teknolojide yeniden 
şahlanışa geçiyoruz. Bu 
coğrafya tekrar bilimin 
ve teknolojinin önde 
gelen merkezlerinden 
biri olacaktır.” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) İkiz Kuleler’de, Türkiye-
KKTC Ticaret Odası Forumu çalışma 
yemeğinde konuştu. Tatar, 
KKTC’nin Türkiye’ye yalnızca 40 
mil uzakta olduğunu; iletişim ça-
ğında ziyaretler, ticari ilişkiler ve 
kültürel faaliyetlerle iki ülkenin çok 
yakınlaştığını dile getirdi. KKTC’nin 
içinde bulunduğu koşullarda Türkiye 
ile ilişkilerinin geliştiğini aktaran 
Tatar, TOBB ve Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası (KTTO) arasında yakın iliş-
kiler olmasının bir umut kaynağı 
olduğunun altını çizdi.  

Tatar, KKTC’de yeni bir siyaset 
yürüttüklerini vurgulayarak bu kap-
samda egemen, eşit ve iki devletin 
işbirliğinde bir anlaşma olabileceğini 
kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın her vesilede KKTC’ye 
desteğinin sürdüğünü ifade eden 
Tatar, 20 Eylül 
2022’de New 
York’taki top-
lantıda Erdo-
ğan’ın KKTC’ye 

uygulanan ambargo ve tecrit gibi 
engellemelerin sonlandırılmasına 
dair çağrısına değindi. Tatar, Erdo-
ğan’ın KKTC’nin devlet olarak ta-
nınma zamanının geldiğine dair ifa-
delerini hatırlatarak bunun ulus-
lararası toplumda yankı bulduğunu 
belirtti. KKTC’nin Türk Devletleri 
Teşkilatı’na (TDT) gözlemci statü-
süyle üye olduğunu kaydeden Tatar, 
aşama aşama KKTC’nin siyasi ze-
mininin güçlendiği ifade etti. 

KKTC’NİN EKONOMİK  
GELİŞİMİ 
Tatar, ekonominin geliştirilme-

sine dair şunları kaydetti: “Siyasi 
zemin üzerinde ekonomik faaliyetler 
sürdürülebilir hale getirilmelidir. O 
yüzden daha fazla işbirliği gerekiyor. 
Başta turizm, öğrenci akışı, tarımsal 
f a a l i ye t l e r, 
hizmet sek-
törü, yeni 
o r g a n i z e 
sanayi böl-
ge ler iy le 
sanayi ala-
nında üre-
t i m 

yetkinliğimizi ve kapasitemizi ar-
tırmamız gerekiyor. Bilişim alanında 
çeşitli farklı gelişmelerle üniversi-
telerde ve onlara bağlı teknopark 
gibi bölgelerde yazılım gibi tekno-
lojik gelişmeler ve bilimsel çalışmalar 
yapılmalı. Bütün bunlar bizim po-
tansiyel gücümüz.”  

Tecrübe, imkanlar ve finansmana 
erişim noktasında Türkiye’nin 
KKTC’ye desteğinden bahseden Ta-
tar, iki ülke arasındaki bağın güç-
lendirilmesi noktasında iş insanla-
rının işbirliği yapması ve ortaklık 
kurması gerektiğini söyledi. Tatar, 
siyasi zemin üzerine inşa edilecek 
ekonomik gelişmelerin Kıbrıs’ın 
milli davasına da katkı sağlayacağını 
kaydetti. 

Türk dünyası ile KKTC arasındaki 
bağa işaret eden Tatar, “KKTC, Doğu 
Akdeniz’de bir Türk devleti ve Türk 
dünyasının bir parçası.” dedi. Tatar, 
ülkesine yönelik ambargolar ve hak-
sızlıklar devam etse de KKTC’nin 
devlet olarak tanınması konusunun 
zaman içerisinde sağlanabileceğini 
belirtti. 144 farklı ülkeden öğren-

cinin KKTC’de eğitim gördü-
ğünü ifade eden Tatar, 100 
farklı ülkeyle ticaret yaptık-
larına ve bir o kadar ülkeden 
turisti ağırladıklarını dile 

getirdi. 

“AB İLE İLİŞKİLERDE  
DİYALOĞA VE  
İLETİŞİME AÇIĞIZ” 
Tatar, Avrupa Birliği (AB) ile iliş-

kilerde diyaloğa açık olduklarını ifa-
de ederek “AB ile ilişkilerde diyaloğa 
ve iletişime açığız ancak bunun de-
vam etmesi için KKTC’nin egemen-
liğinin kabul edilmesi gerek.” diye 
konuştu. KKTC’nin ticaretinin 
önemli bir bölümünün Türkiye’den, 
özellikle Mersin Limanı üzerinden 
gerçekleştiğini belirten Tatar, 
“KKTC’de Türk lirası kullanılıyor 
ancak zaman zaman faizlerden do-
layı sıkıntılar yaşanabiliyor. Türki-
ye’de verilen imkanların KKTC’ye 
de yansıtılması önem arz ediyor.” 
ifadelerini kullandı. 

Tatar, Türkiye ile Türk lirasıyla 
ticaretin geliştirilmesi yönünde ma-
liye bakanlığı döneminde girişim-
lerde bulunduğunu anımsatarak 
“Türk lirasıyla ticaret yapılmasına 
dair 6 Aralık’ta karar alındı ancak 
sürecin değerlendirilmesi ve kabul 
görmesi zaman alabilir.” diye ko-
nuştu. Toplantıda Tatar’ın yanı sıra 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Tür-
kiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 
Türk Tarafı Eş-Başkanı M. Cihat 
Lokmanoğlu, KTTO Başkanı Turgay 
Deniz, KTTO Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Türkiye-KKTC Ticaret Odası 

KKTC Tarafı Eş-Başkanı Omaç Cin 
ve EkoAvrasya Vakfı Yönetim Ku-

rulu Başkanı Hikmet Eren de 
konuşma yaptı. (AA) 

Tatar: “KKTC, Türk dünyasının bir parçası” 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) 
Cumhurbaşkanı Ersin 
Tatar, “KKTC, Doğu 
Akdeniz’de bir Türk devleti 
ve Türk dünyasının bir 
parçası.” dedi.



Anadolu 7. Asliye Ceza Mahke-
mesinin 17 sayfalık gerekçeli kara-
rında, sanık İmamoğlu’nun basın 
mensuplarının yönelttiği soruya 
verdiği cevap ile YSK üyelerinin 
onur, şeref, ve saygınlığını rencide 
edebilecek şekilde hakaret ettiği an-
latıldı. Gerekçeli kararda, sanığın 
söylediği her sözün tüm Türkiye’de 
ve yurt dışında, basın aracılığıyla 
kolaylıkla duyulduğuna vurgu ya-
pılarak “Takip edilen sanık tarafın-
dan bu şekilde, hakaret suçunun 
işlenmesi nedeni ile temel ceza be-
lirlenirken TCK’nin 125/1-3-a mad-
desinde öngörülen seçimlik ceza-
lardan hapis cezası tercih edilerek, 
temel ceza alt sınırdan uzaklaşılmak 
sureti ile belirlenmiştir.” ifadesine 
yer verildi. 

CEZADAKİ ARTIRIM,  
ALT SINIRDAN  
UZAKLAŞILARAK YAPILDI 
Sanığa verilen cezada artırıma 

gidilme nedenlerinin sıralandığı ge-
rekçeli kararda, İmamoğlu’nun üze-
rine atılı suçu, seçimle ilgili en üst 
kurul olan ve yüksek yargı organı 
sayılan YSK üyelerine karşı işlediğine 
işaret edildi. Bu nedenle TCK’nin 
ilgili maddesi uyarınca cezada yarı 
oranında artırıma gidildiğinin altı 

çizilen gerekçeli kararda, burada 
ceza artırım oranı belirlenirken, se-
çim konusunda en üst kurul olan 
ve yetkilerini Anayasa’dan alan YSK 
üyelerine karşı suçun işlenmiş olması 
nedeni ile artırım oranının alt sı-
nırdan uzaklaşılarak yapıldığı kay-
dedildi. 

ORDU’DAKİ HAKARET  
DAVASINA VURGU 
Kararda, “Sanığın ‘Tam da işte 

31 Mart’ta seçimi iptal edenler ah-
maktır.’ sözleri ile kurul halinde ça-
lışan ve kamu görevi yapan YSK 
üyelerine karşı yapmış oldukları gö-
revden dolayı, ‘ahmak’ demek sureti 
ile hakaret ettiği sabit görülerek, 
sanığın kişiliği, suçun işleniş şekli, 
meydana gelen zararının ağırlığı, 
sanığın yargılama sürecindeki 
davranışları, tüm dosya içeriği 
birlikte değerlendirilerek ce-
zalandırılması cihetine gi-
dilmiştir.” değerlendir-
mesinde bulunuldu. Ge-
rekçeli kararda, sanık Ek-
rem İmamoğlu’nun, geç-
mişte “kamu görevlisine 
karşı görevinden dolayı 
hakaret” suçundan 
Ordu’da yargı-
landığı dava-
da 6 bin 80 
lira adli para 
c e z a s ı n a 
çarptırıl-
dığı ha-

tırlatılarak bu kararın Yargıtay aşa-
masında olduğuna işaret edildi. 

“SOYLU HUSUSUNUN  
İLERİ SÜRÜLMESİ,  
CEZADAN KURTULMAYA  
YÖNELİK SAVUNMA” 
Bu hususun sanığın geçmişi ile 

ilgili mahkemede olumsuz bir kanaat 
oluşturduğuna vurgu yapılan ge-
rekçeli kararda şunlar kaydedildi: 
“Ayrıca sanığın mahkememizde de-
vam eden yargılama sürecinde 21 
Eylül 2022 tarihinde yapılan du-
ruşma sonrasında basın mensup-
larına devam eden bu dava ile alakalı 
olarak ‘Ne yazık ki olmaması gereken 
bir dava sürdürülüyor, boş işler bun-
lar.’ şeklindeki açıklaması. Yine aynı 
şekilde 11 Kasım 2022 tarihli du-

ruşmadan sonra katıldığı tel-
evizyonda, ‘Şu mahkeme-
den utanç duyuyorum, 
böyle bir yargılama ola-
maz, şaka gibi, trajikomik 
bir durum. Beni zerre il-
gilendirmiyor.’ şeklindeki 
açıklamaları ile yargılama 

sürecindeki davranışları ile 
mahkeme tarafından yapılan 

yargılamayı ciddiye al-
mamış, yargılama 

sürecindeki 
bu olumsuz 
davranışlar-
dan dolayı 
sanık lehi-
ne takdiri 

indirim uygulanmamıştır.” 
Kararda, İmamoğlu’nun suça 

konu sözlerinin muhatabının YSK 
üyeleri olduğunun “duraksanmaya-
cak şekilde açık” olduğuna işaret 
edilerek “Bu konuda sanığın yapmış 
olduğu savunma yani, sözlerin mu-
hatabının İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu olduğu hususunun ileri sü-
rülmesi, karşılıklı hakaret nedeni 
ile cezadan kurtulmaya yönelik ola-
rak geliştirilen bir savunma olarak 
değerlendirilmiştir.” ifadesine yer 
verildi. 

MAHKEMENİN KARARI 
Anadolu 7. Asliye Ceza Mahke-

mesi, 14 Aralık’ta İmamoğlu’nun 
“kamu görevlisine karşı görevinden 
dolayı hakaret” suçundan 1 yıl 6 ay 
hapisle cezalandırılmasına karar 
vermişti. 

Mahkeme, sanığın bu eylemi ba-
sın önünde alenen işlemesi nede-
niyle artırıma giderek İmamoğlu’na 
verilen cezanın 1 yıl 9 aya çıkarıl-
masına hükmetmişti. İmamoğlu’nun 
bu eylemi “kurul halinde çalışan, 
kamu görevlilerine karşı” işlediğine 
kanaat getiren mahkeme, sanığın 
2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandı-
rılmasını karara bağlamıştı. Mah-
keme, İmamoğlu hakkında TCK’nin 
“Belli hakları kullanmaktan yoksun 
bırakılma” konusunu içeren 53. 
maddesinin uygulanmasına hük-
metmişti.  

(AA)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
MHP Siyaset ve Liderlik Okulu’nun par-
tinin genel merkezinde düzenlenen 18. 
Dönem sertifika törenine katıldı. Bahçeli, 
törende yaptığı konuşmada, siyasetin 
bir meşguliyet değil, sosyal bir mecbu-
riyet, ahlaki bir mesuliyet olduğunu ifade 
ederek, sürekli yakınanların, şikayet 
edenlerin, yıkmanın, bozmanın, kırmanın 
ve dökmenin çabasında olanları “siyaset 
düşkünü ve acizliğin toplama kampında 
esir düşenler” olarak nitelendirdi. Efla-
tun’un “en tehlikeli durum, devletin 
ayağa düşürülmesidir” dediğini aktaran 
Bahçeli, “Değeri ve önemi aşikar olan 
bir şeyi çıkarlar uğruna, bilerek veya bil-
meden aşağılanan, hor görülen, ayıplanan 
noktaya getirmenin adı da işi ayağa dü-
şürmektir. Bugün hem Türk siyasetinin 
hem de küresel siyasetin mümeyyiz so-
runu bana kalırsa budur. Kendilerini 
yükseltmek maksadıyla milleti ve devleti 
ayağa düşürmek için Türkiye düşman-
larının eline avucuna düşenler kelimenin 
tam manasıyla zillettedir ve siyaset plat-
formunda bu köhne sıfatlarıyla arzı en-
dam ettikleri ortadadır.” değerlendir-
mesinde bulundu. 

Bahçeli, şöyle devam etti: “Geleceği-
mizi ve tarihi gerçeklerimizi tehlikeye 
sokan siyasi ittifakın mahzeninde milli 
varlığımızı ve milli güvenliğimizi hedef 
alan sinsilikler mayalanmaktadır. Dü-
şünmekten vazgeçmiş, gelişmeye sırt 
çevirmiş, hakikate küsmüş, millete dudak 
bükmüş, ne var ki sırayı muhasım ve 
müstevli odaklar alınca ‘ışık’ diye ateşe 
koşmayı siyaset zannetmiş güruhun is-
tismar ve ihanete teşne halleri artık 
bıçak gibi kemiğe dayanmıştır. Bugünkü 
siyasi muhalefetin ahlakı donmuş ve 
çatlamıştır. Bu muhalefet çoraklığının 
aklı kiraya verilmiş, irfanı ve iradesi 
rehin edilmiştir. Zillet içinde kıvranan 
muhalefete lütfen dikkat buyurunuz, 
geçmişteki sözlerinden farklı hiçbir şey 
söylemiyorlar. Kendilerini yenilemekten, 
gelişmelerin hacmini ve hamulesini yo-

rum kuvvetinden çok uzaklar, dahası 
hiç güven vermiyorlar. Bunlar arasında 
Cumhuriyet’in yeni yüzyılı için dört başı 
mamur bir tanım getirenini gördünüz 
mü? Elinizi vicdanınıza koyunuz, yeni 
yüzyılı baz alarak Türkiye’nin huzur ve 
güvenliği için bir teklif paylaşan tek bir 
muhalif siyasetçi cümlesi duydunuz mu? 
Geleneksel sloganlar dışında, anlattık-
larından istikbale dair bir umut hissine 
kapılanınız oldu mu? Biz Cumhuriyet’in 
100’üncü yıl dönümünü demokratik, 
kapsayıcı ve katılımcı yeni bir anayasayla 
taçlandıralım istiyoruz. Gelin görün ki 
zillet ittifakının karşı duruşundan, karşı 
çıkışından, kısmi tadilatları ‘anayasa tek-
lifi’ diyerek gündeme taşımaktan başka 
bir önerisine, bir teşebbüsüne, bir gay-
retine şahitlik edeniniz çıktı mı?” 

“HESAP HATASI YAPANLARIN  
ÖDEYECEĞİ BEDEL TAHMİNLERİN  
ÇOK ÜSTÜNDEDİR 

Bahçeli, toplumdaki değişmeyi fark 
edemeyen siyasetin, devlete şahsiyet ka-
zandıran hukuki çerçeveyi düzenlemesinin 
tarihin hiçbir döneminde söz konusu ol-
madığının altını çizerek, şu değerlendir-
melerde bulundu: “Altılı masa gerçeklerden 
peşi sıra kaçmakta, ortalığı da velveleyle, 
kuru hamasetle, kurşun gibi husumetle 
karıştırmaktadır. Ancak cumhur kendi 
varlığında tecessüm etmiş dengeli deği-
şimin bilincindedir. Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi bu bilincin ürünüdür. 
Cumhur İttifakı bu bilinçle tecelli etmiştir. 
Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefi ise bu bi-
lincin Kızılelma’sı, İ’la-yi Kelimatullah 
sancağının havaya kalkacağı diriliş yüz-

yılıdır. Var olan değişim dinamiklerini 
öngöremeyen, üstelik değişim rüzgarına 
direnen ve bundan da çekinen siyaset 
defosunun güçlendirilmiş parlamenter 
sistemini tekrar tesis gayretinden başka 
söylediği ikinci bir şey yoktur. Olması da 
beklenmemelidir.” 

“CUMHUR İTTİFAKI BU ZİLLETİN  
HESAPLARINI BOŞA ÇIKARACAK” 
Bahçeli, “Türkiye’deki muhalefet si-

yasetinin hasret duyduğu şey karanlık 
ve kargaşadır. Milletten umudu kestik-
lerinden dolayı demokrasiye sözde bağ-
lıdırlar. Fakat Cumhur İttifakı bu zilletin 
hesaplarını Allah’ın izniyle boşa çıkaracak, 
bu ittifakı ebette mağlup ve mahcup 
edecektir.” dedi. Bu yüzyıl içinde milli-
yetçiliğin yükselen ve kuşatıcı bir değer 
olarak ön planda bulunduğuna dikkati 
çeken Bahçeli, “Terör örgütleriyle arasına 
mesafe koymayanların, teröristleri ak-
lama ve arkalarında durma yanlışına ka-
pılanların ülkesine bağlılıkları söz konusu 
olamaz. Demokrasiyi ağızlarından dü-
şürmeyen palavracı siyasetçilerin millet, 
milliyet ve milliyetçilik konularındaki 
kuşkulu kanaat ve yorumları hiçbir 
zaman gözümüzden kaçmamıştır.” ifa-
delerini kullandı. 

“CUMHURİYETİN YENİ  
YÜZYILININ PARLAK EŞİĞİ” 
2023’ü “Cumhuriyet’in yeni yüzyılının 

parlak eşiği” olarak nitelendiren Bahçeli, 
“Ekonomisinden siyasetine, sanatından 
sporuna, kültüründen ticaretine, diplo-
masisinden her alandaki gıpta edilen ba-
şarılarına kadar ‘lider ülke Türkiye’ diye-
ceğiz.” diye konuştu. Bahçeli, dünyanın 

her tarafı parçalanma ve ufalanma girda-
bındayken, Türkiye’nin derlendiğini, to-
parlandığını, anka kuşu gibi küllerinden 
doğarak “ben de varım” dediğini ifade etti.  

Adaletli yaşama, eşit ve hakça payla-
şıma, çağa mühür vurmuş bir millet ira-
desine, tarihi yapan bir devlet haşmetine 
ulaşmak için “Türkiye Yüzyılı” dediklerini 
belirten Bahçeli, şunları söyledi: “Dünyada 
mıymıntı bir gezgin gibi değil, bir fatih 
gibi duruş ve devinim göstermek için 
Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nin devamından ya-
nayız. Çözemeyeceğimiz hiçbir sorun 
yoktur. Milli birliğimizi çözmeye çalışan 
iç ve dış işgalcilere haddini bildirecek, 
şamarı indirecek, gününü gösterecek di-
rayetli gücümüz çok şiddetlidir. Bizim, 
yabancı başkentlerin sokak aralarında 
video çekip ülkesini kötüleyecek kadar 
mankurt olduğumuz ne görülmüş ne 
de duyulmuştur. Emperyalizme diz çöküp 
tek kullanımlık poşet çay olmaya talip 
olanların milletin yüzüne bakacak ta-
katleri yoktur. İşbirlikçilerin siyaseti kök-
süz siyasettir. İradesizlerin siyaseti zillet 
siyasetidir. Onlar zalimlerin koruluğunda 
oynarken biz önümüze bakacağız, yeni 
yüzyılın insan onurunu esas alan siyaset 
koordinatlarını çizeceğiz. Milletimizi 
hak ettiği doruk noktalara çıkarmaya 
kararlıyız. Türkiye’yi altılı masaya ve 
emperyalizmin doymaz kursağına menü 
yapmak için kolları sıvayanlarla sonuna 
kadar mücadeleye de varız ve bunun 
için geceyi gündüze katıyoruz. Hakkı-
mızdan vazgeçersek, Hz. Ali’nin ifadesiyle 
şerefimizden de taviz vermiş oluruz.” 
(AA) 
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İstinaf, Kavala’nın 
cezasını hukuka 
uygun buldu

İstinaf, Gezi Parkı davasında Os-
man Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet 
ve 7 sanığa 18’er yıl hapis cezalarına 
ilişkin verilen kararı hukuka uygun 
buldu. İstanbul Bölge Adliye Mah-
kemesi, Gezi Parkı olaylarına ilişkin 
yargılandığı yerel mahkemece ağır-
laştırılmış müebbet hapis cezasına 
çarptırılan Anadolu Kültür AŞ Yö-
netim Kurulu Başkanı Osman Ka-
vala’nın da yer aldığı 8 sanık hakkında 
verilen kararı hukuka uygun buldu. 

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 
3. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır 
Ceza Mahkemesince 25 Nisan’da ve-
rilen karara sanıklar, avukatları ve 
müdahillerin yaptığı istinaf başvu-
rularını inceledi. Ceza dairesi, ka-
muoyunda Gezi Parkı davası olarak 
bilinen dosyada “hükümeti ortadan 
kaldırmaya teşebbüs” suçundan İs-
tanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ta-
rafından sanık Osman Kavala için 
ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer 
7 sanık için bu suça yardım suçundan 
18’er yıl hapis cezasına ilişkin kararı 
yerinde buldu. (AA)

HDP’nin çağrısı üzerine 6-8 Ekim 
2014’te terör örgütü yandaşlarının 
saldırıları sonucu 2 polisin şehit ol-
duğu, 37 vatandaşın da hayatını kay-
bettiği olayların üzerinden 8 yıl ge-
çerken, teröristlerin yakıp yıktığı 
yerler devlet eliyle onarılarak yeniden 
halkın hizmetine sunuldu. Kamuya 
ait ilk ve orta dereceli 12 okul, kü-
tüphane, halk eğitim merkezi, 4 sağlık 
merkezi, bir acil sağlık istasyonu ve 
erkek öğrenci yetiştirme yurdu yakı-
larak kullanılamaz hale getirilmişti. 
Devlet eliyle Siirt’teki okul kütüpha-
nelerinde kitap sayısı 400 bin olurken, 
kentte kütüphanesiz okul kalmadı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın hima-
yelerinde Millî Eğitim Bakanlığınca 
uygulamaya konulan ‘Kütüphanesiz 
Okul Kalmayacak’ projesi çerçevesinde 
Siirt’te kütüphanesiz okul kalmadı. 
Millî Eğitim Bakanlığının okullar arası 
imkan farklılıklarını azaltmak amacıyla 
başlattığı proje çerçevesinde yapılan 
yeni kütüphanelerle mevcut kütüp-
hanelerin zenginleştirilmesi sonrasında 
Siirt’te kitap sayısı yaklaşık 4 kat ara-
tarak 375 bin 207’ye çıktı. (İHA)

Teröristler yakıp 
yıktı, devlet daha 
iyisini yaptı   

Fransa’da  
öldürülen Türk 
genci toprağa verildi 

Fransa’da, okuldan eve dönerken 
başından vurularak hayatını kaybeden 
20 yaşındaki üniversite öğrencisi 
Akın Genç’in cenazesi, memleketi 
Trabzon’da toprağa verildi. Fransa’nın 
başkenti Paris’in banliyösü Aulnay-
sous-Bois’da 15 Aralık’ta, okuldan 
eve dönerken başından vurularak 
yaşamını yitiren Akın Genç’in cena-
zesi, uçakla memleketi Trabzon’a ge-
tirildi. Çaykara ilçesine bağlı Köknar 
Mahallesi’ne getirilen Genç’in cena-
zesi, Köknar Merkez Camisi’nde kı-
lınan cenaze namazının ardından 
aile mezarlığına defnedildi. Cenaze 
törenine, Genç’in ailesi ve yakınlarının 
yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Usta-
oğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğge-
neral Adem Şen, Çaykara Kaymakamı 
Muhammet Güzel, Çaykara Belediye 
Başkanı Hanefi Tok ve vatandaşlar 
katıldı. (AA)

Bahçeli: “İradesizlerin 
siyaseti zillet siyasetidir”  

Bahçeli, Siyaset ve 
Liderlik Okulu 

Sertifika Töreni’nde 
yaptığı konuşmada, 
“Emperyalizme diz 

çöküp tek kullanımlık 
poşet çay olmaya talip 

olanların milletin 
yüzüne bakacak 
takatleri yoktur. 

İşbirlikçilerin siyaseti 
köksüz siyasettir. 

İradesizlerin siyaseti 
zillet siyasetidir” dedi.

Imamoğlu’na verilen hapis 
cezasının gerekçesi açıklandı  

İstanbul Büyükşehir Belediye 
(İBB) Başkanı Ekrem 

İmamoğlu’nun Yüksek 
Seçim Kurulu (YSK) 

üyelerine hakaret ettiği 
gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün 

hapis cezası hükmünün 
gerekçesi açıklandı.
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Yazı İşleri Müdürü   
Canan GÜLEÇ

Nezir ASAROĞLU

YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12 
SAYI: 2677

Sorumlu Müdür  
Alpaslan YILDIZ

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

112 
112 
112      
112 
112     
11811 
444 1 600

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

270 50 00 
270 55 72

POLİS

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

261 57 07  
261 57 08

GARNİZON

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

185
186 
187 
121 
4440375

ALO ARIZA

n İDO Danışma 
n Şehirlerarası Otobüs Terminali  
n THY

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

ULAŞIM

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

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

SAĞLIK

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

 366 02 02 
 243 36 63 

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

KÜLTÜR MERKEZLERİ

Mustafakemalpaşa’nın yeni 
Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Ca-
nik, yeni yıl öncesi görevine baş-
ladı. Hâkimler Savcılar Kuru-
lu’nun (HSK) Birinci Dairesi’nin 
adli yargıda 255, idari yargıda 
ise 27 hâkim ve savcının görev 
yeri değişikliğini kapsayan ka-
rarnamesi ile İslâhiye Cumhu-
riyet Başsavcılığı’na tayin ve terfi 
eden Nurettin Güner’in yerine 
Mustafakemalpaşa’ya atanan 
Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Ca-
nik, mesaisine başladı. Gire-
sun’un Çamoluk ilçesinde 1990 
yılında doğan Yusuf Canik, 2013 
yılında İstanbul Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi’nden mezun oldu. 
İlk görevini Kocaeli-Karamürsel 
Cumhuriyet Savcısı olarak yapan 
Canik, son olarak İstanbul Ana-
dolu Cumhuriyet Savcısı unva-
nıyla yargı teşkilatında hizmet 
verdi. Yusuf Canik, son HSK ka-
rarnamesiyle Mustafakemalpaşa 
Cumhuriyet Başsavcılığı görevine 
terfi etti. (İHA)

Bursa’da defineciler tarihi Pa-
pazkaya Bölgesi’nde 25 metrelik 
tünel kazdı, tünel kapatılmadı. 
Mahalle sakinleri yetkililerin du-
ruma el atmasını istiyor. 

Bursa’da binlerce yıllık geçmişi 
bulunan ve 4 medeniyete ev sa-
hipliği yapan tarihi İznik ilçesinde 
neresi kazılsa tarih fışkırıyor. Pa-
pazkaya Mevkisi’nde daha önce 
definecilerin talan ettiği ve 9 ki-
şinin yakalandığı 25 metrelik tünel 
kapatılmayınca, bölge sakinleri 
harekete geçti. Derbent Mahalle 
Muhtarı Mehmet Ersin, “Buraya 
bir canlının düşmesi vebale sebep 
olur. Yetkililer harekete geçmeli. 
Definecilere de caydırıcı cezalar 
verilmeli” dedi. Bursa’nın tarihi 
şehri İznik definecilerin hedefi 
haline gelmeye devam ediyor. Pa-
pazkaya Mevkisi’nde bir mağarayı 
25 metre kazan defineciler daha 
önce operasyonla yakalanmıştı. 
25 metre tünel kazan 9 kişiden 
2’si tutuklanırken, 7 kişi ise serbest 
kalmıştı. Kültür Varlıklarını Ko-
ruma alanında bulunan Papazka-
ya’nın başka amaçlar için de kul-
lanıldığını iddia eden Derbent 
Mahalle Muhtarı Mehmet Ersin, 
“Papazkaya Mevkiisi’nin çevresin-
de kazılmış yerler de mevcuttur. 
Buradaki tarihi objelere de zarar 
verilmeden ve ortada bu kadar 
yapılmış zarar ziyan var iken de-
finecilerin serbest kalması hepi-
mizi şaşırtıyor. Verdikleri bu zarar 
neden definecilerden karşılanmı-
yor. İnsan ve hayvan canı bu kadar 
mı değersiz? Buraya bir canlının 
düşmesi demek vebal almak an-
lamına gelir. Bunun hesabını kim 
verecek” dedi. Definecilerin böl-
gedeki hayali hiç dinmezken, za-
man zaman bölgede yeni kazılar 
olduğu görüldü. Jandarmanın böl-
gede devriye attığı, bölgedeki her 
türlü şüphelinin ifadesine başvu-
rulacağı belirtildi. (İHA)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Efkan Ala, il başkanlığında gerçekleşti-
rilen toplantıda teşkilatların çalışmaları 
hakkında bilgiler aldı. Burada konuşan 
Efkan Ala, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı, 
AK Parti Lideri  Recep Tayyip Erdoğan 
önderliğindeki emin adımlarla yürüyü-
şünün tüm dünya ülkelerinde hissedil-
diğini belirterek, dünyada söz sahibi, 
gündem belirleyen bir Türkiye hedefiyle 
Erdemliler Hareketi olarak kurulan AK 
Parti’nin icraat ve vizyonunun taçlandı-
rılacağı bir döneme girildiğini ifade etti.  

“KUTLU YÜRÜYÜŞE  
EMİN ADIMLARLA DEVAM” 
2023 seçimlerinin bu anlamdaki öne-

mine dikkati çeken Ala, “Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
ülkemizin önüne serdiği Türkiye Yüzyılı 
vizyonunun ilk ve önemli adımları ha-

yatın her alanında atılmaya başlandı. 
Bir yandan her kesimden halkımızın gü-
nümüz şartlarında refah seviyesi arttı-
rılırken, diğer yandan birçok alanda dün-
yaya örnek, vizyoner üretimler yapılıyor. 
Türkiye’yi güçlü geleceğine taşıyan yatı-
rımlar sürerken, yine birçok alanda ge-
lişimi sürdüren hukuki düzenlemelere 
devam ediliyor. Artık yalnızca bölgesinde 
değil dünya genelinde gündemi belirleyen, 
sözü dinlenen bir Türkiye var. Her ka-
demeden teşkilat mensuplarımızın azimli 
çalışmaları, halkımızın da icraatlerimize, 
hedeflerimizi olan inancı ve güvenci ile 
bu kutlu yürüyüşe emin adımlarla devam 
edeceğiz” dedi. 

“BURSA TEŞKİLATLARI  
ÖRNEK İŞLERE İMZA ATIYOR” 
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gür-

kan da göreve gelmelerinin üzerinden 
iki yılın geçtiği bu günlerde Bursa Teş-
kilatları olarak partilerinin vizyonu ve 
hedefleri doğrultusunda çalışmalarının 
aralıksız sürdürdüklerini belirtti. İki 
yıldan bu yana şehrin her noktasında 
sürdürdükleri saha çalışmaları ile her 
kesimden insana dokunduklarını anlatan 
Gürkan, “Bursamız için çalışmalarımızı 
hemşehrilerimizin görüş ve talepleri 
doğrultusunda şekillendiriyor, Bursa-
mızda halkımızla birlikte yönetim ve 
hizmet anlayışımızın en güzel örneklerini 

sergiliyoruz. Bir yandan da yine her ka-
demeden, partimizin kuruluşundan bu 
yana her dönemde AK Parti ve Türkiye 
sevdalısı dava arkadaşlarımızla düzenli 
olarak bir araya gelerek istişare meka-
nizmamızı işletiyoruz. Bursa Teşkilatları 
olarak çağın gerektirdiği dijitalleşme sü-
recine en hızlı ve etkili şekilde adapte 
alarak bu anlamda da Türkiye’ye örnek 
çalışmalar ve projeler yürütüyoruz. Bizler 
AK Parti Bursa Teşkilatları olarak 2023 
seçimlerine ve Türkiye Yüzyılı’na hazırız. 
Her zaman olduğu gibi bu yolda üzerimize 
düşen görevleri en iyi şekilde yerine ge-
tireceğiz” ifadelerini kullandı. 

(Bülten)  

Sorumluluk alanın-
da Balıkesir, Çanak-
kale, Bilecik ve Ya-
lova’nın da bulun-
duğu AFAD ekip-
leri, 2022’nin 
“Afet Tatbikat 
Yılı” ilan edilmesi 
dolayısıyla rutin 
planlamalar dışında 
bu sene eğitim çalışma-
larına daha fazla ağırlık verdi. 
Ekipler, bu yıla ilişkin eğitim çalışma-
larını, 3 katlı bir binanın çökmesi senaryosuyla 
yaptıkları tatbikatla tamamladı. İhbarın alın-
masının ardından harekete geçen ekipler, 
hızla bölgeye ulaştı. Mobil Koordinasyon 
Tırı ve iletişim araçlarından merkez ekibinin 
yönlendirmesiyle çalışmalara başlayan saha 
ekipleri, önce çevreyi güvenlik çemberine 
aldı, ardından da enkaz çevresinde gaz 
sızıntısı olup olmadığını saptadı. Dinleme 
ve görüntüleme cihazlarının yanı sıra arama 
kurtarma köpeklerinin yardımıyla enkazda 
canlı olup olmadığını belirleyen ekipler, 
kırma, kesme, tırmanma gibi yöntemleri 
kullanıp tespit ettikleri yaralıyı, ilk sağlık 
müdahalesini yapıp enkazdan çıkardı. 

“TÜRKİYE’DE ORTA SEVİYE  
AKREDİTASYONUNU ALMIŞ  
12 EKİPTEN 6’SI BURSA’DA” 
AFAD Bursa İl Müdürü Yalçın Mumcu, 

AA muhabirine, teşkilatın her zaman göreve 
hazır bulunması gerektiğini söyledi. Arama, 

kurtarma, risk azaltma, afet sonrası destekler 
ve sivil savunma hizmetlerine ilişkin sürekli 
çalıştıklarını belirten Mumcu, “2022 yılında 
AFAD Bursa İl Müdürlüğü olarak 234 vakaya 
müdahale ettik. Bu sayı, sorumluluk saha-
mızda bulunan illeri de kapsıyor. Sel, deprem, 
suda kayıp, yangın ve KBRN olaylarına mü-
dahale ettik.” dedi. Mumcu, bu yıl birçok 
kurum ve kuruluşla tatbikatlar yaptıklarını, 

halkı bilinçlendirmek için çalış-
malar yürüttüklerini anlattı. 

Afet Tatbikat Yılı’nı ve-
rimli geçirdiklerini ak-

taran Mumcu, şöyle 
devam etti: “Bursa 
olarak büyük ba-
şarıyla tatbikatları 
icra ettik. Simü-

lasyonlu Deprem 
Eğitim Merkezi’miz 

7 gün 24 saat açık, 
ortaokul öğrencileri bu-

rada sürekli eğitiliyor. Ma-
halle Afet Timlerine çok ağırlık ve-

riyoruz. Kendi personelimiz için dağcılık, 
KBRN, enkazlara müdahale gibi eğitimleri-
mize devam ediyoruz. Bursa olarak arama 
kurtarmada fevkalade iyi bir durumdayız. 
Şu an itibarıyla orta seviye eğitimi almış, 
akredite olmuş 6 ekibimiz, 2 de ilk sınavı 
geçen ekibimiz var. Türkiye’de orta seviye 
akreditasyonunu almış 12 ekipten 6’sı Bur-
sa’da. Bu sayıyı artırmak ve 45’e yakın ekibi 
bu seviyeye getirmek için çalışmalarımız sü-
rüyor.” Mumcu, sivil toplum kuruluşlarıyla, 
gönüllülerle eğitim çalışmalarını hafta sonları 
dahil sürdürdüklerini belirtti. Risk azaltma 
yönündeki çalışmalara da büyük önem ver-
diklerini bildiren Mumcu, “Türkiye Afet Mü-
dahale Planı’na göre konunun tüm taraflarıyla 
afetlere hazırlık önemli. Çadır kent ve top-
lanma alanlarının belirlenmesi, altyapılarının 
hazırlanması, afet durumunda müdahalenin 
doğru yapılması çok önemli. 2023 yılında 
da bu konulardaki çalışmalarımız sürecek.” 
diye konuştu. (AA)

Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyo-
nu’ndan yapılan açıklamada, dava süreciyle 
ilgili bilgi verildi. Merkez Av Komisyonu 
Kararı ile kuş türleri, tavşanlar, tilkiler, çakallar, 
yaban domuzları için avlanma izinleri veri-
lirken, Av Turizmi Uygulama Talimatı uyarınca 
karaca, ceylan gibi türlerin yanı sıra hukuken 
koruma altında olan yaban keçisi, kızıl geyik, 
Anadolu yaban koyunu gibi hayvanların da 
avlanmasına izin veriliyor. Bursa İnegöl Av-
lağında avlanması planlanan kızıl geyiğin 
yaşam hakkını savunmak için Bursa 1. İdare 
Mahkemesi’nde açılan davanın duruşmasına, 
davaya müdahilliği kabul edilen Türkiye 
Vegan Derneği ve (TVD) ve Hayvan Hakları 
İzleme Komitesi (HAKİM) avukatları da ka-
tıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı savunmasında 
avcılık dolayısıyla bölgedeki muhtarların gelir 
elde ettiğini, yurtdışından gelen turistlerin 
bölgeye kazanç sağladığını, bu sebeple avcılığın 
gerekli olduğunu beyan ederek davanın 
reddini talep etti. Komisyonun açıklamasında 
“Yaşam hakkı hiçbir kazanç veya gelirle kı-
yaslanamayacağı gibi, Bakanlık tarafından 

dosyaya sunulan savunma dilekçesi ve ekleri, 
nesli tükenme tehdidi altında olan bu hay-
vanların avlanmasının yasal olmadığını açıkça 
göstermiştir. Bu durum yıllardır gönüllülerin, 
baroların ve sivil toplum örgütlerinin Türki-
ye’nin dört bir yanında kazandığı davaların 
gerekçeleriyle de ortadadır. Bu yıl da Türkiye 
Vegan Derneği (TVD) ve Hayvan Hakları İz-
leme Komitesi (HAKİM) tarafından Danış-
tay’da her iki düzenlemenin iptali için açılan 
davada, aylar geçmesine rağmen hâlen yü-
rütmenin durdurulması kararı verilmemiştir. 
Her yıl barolar ve sivil toplum kuruluşları 
tarafından Danıştay’da açılan bu davalarda 
av sezonu bitene kadar iptal kararı bir yana 
yürütmenin durdurulması kararı dahi veril-
miyor ve hayvanlar hukuka aykırı bir şekilde 
avlatılıyor. Danıştay’dan sonuç alınamadı-
ğından av ihalelerinin iptali için barolar ve 
sivil toplum kuruluşları tarafından ihalelerin 
düzenlendiği şehirlerde ayrı ayrı davalar açıl-
mak zorunda kalınıyor.” Bursa 1. İdare Mah-
kemesi’nin tarafları dinlemesinden sonra 
kararın bilahare tebliğ edileceği bildirilirken, 
Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyonu 
açıklamasında “ihalenin iptali yönünde karar 
verilmesini beklediğimizi, tür ayrımı gözet-
meksizin tüm hayvanların yaşam hakkını 
savunmak üzere hukuki mücadelemize devam 
edeceğimizi basına ve kamuoyuna saygıyla 
duyuruyoruz” denildi. (Bülten)

AK Parti Dışilişkilerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala:

“Artık tüm dünyada sözü 
dinlenen bir Türkiye var”

AK Parti Dış 
İlişkilerden Sorumlu 

Genel Başkan 
Yardımcısı ve Bursa 

Milletvekili Efkan Ala, 
İlçe Başkanları ve il 

yürütme kurulu 
üyeleri ile bir araya 

geldi. Ala çalışmalar 
hakkında bilgi 
alırken, “Artık 

yalnızca bölgesinde 
değil dünya genelinde 

gündemi belirleyen, 
sözü dinlenen bir 

Türkiye var” dedi.

AFAD ekipleri “Afet Tatbikat 
Yılı”nı verimli geçirdi
Bursa ve çevre illerde görevli 
Afet ve Acil Durum (AFAD) İl 
Müdürlüğü personeli, tatbikat 
ve eğitim çalışmalarıyla 
afetlere müdahale için 
çeviklik, deneyim ve 
bilgilerini artırıyor.

Tarım ve Orman  
Bakanlığı’nın, İnegöl 
Avlağı’nda bir kızıl geyiğin 
avlanması için gerçekleştirdiği 
ihalenin iptali istemiyle Bursa 
1. İdare Mahkemesi’nde açılan 
davanın duruşması yapıldı.

Kızıl geyik avı davası 
karara kaldı

Mustafakemalpaşa 
savcısı göreve  
başladı

“Definecilerin talan 
ettiği 25 metrelik 
tünel kapatılsın”
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İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa 
Trampa, yaklaşık bir yıl önce Batı 
Trakya’da Bulustra Belediyesinin aldığı 
kararla İskeçe’nin Horozlu köyünde 
bulunan, azınlığa ait Osmanlı dönemi 
Müslüman mezarlığının üzerine futbol 
sahası inşa edilmesi çalışmalarının, 
Türkiye’nin konuyu sahiplenmesiyle 
durdurulduğunu söyledi. Trampa, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, me-
zarlığın sahipsiz görünmemesi için o 
dönem temizleme çalışmaları başlat-
tıklarını belirterek, “Belediye tarafından 
tahsis edilen iş makineleriyle civar 
köylerde görev yapan din görevlileri-
mizin gözetimi altında yaklaşık 6 ay 
süren bir temizlik operasyonu gerçek-
leştirdik. Bütün bunlar rahmetli Müftü 
Ahmet Mete’nin gayretleriyle olmuştu. 
Temizleme çalışmalarının üzerinden 
kısa bir süre geçtikten sonra belediye 
orayı işgal etmeye kalkıştı. Mezarlığın 
bir bölümünü spor alanına dönüştür-
meyi planladığını öğrendik” dedi. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ  
AÇIKLAMASINDAN SONRA  
KARAR GERİ ÇEKİLDİ 
Çalışmalar kapsamında, mezar taş-

larının yerinden sökülüp kırıldığını 
aktaran Trampa, Türkiye’nin konuyla 
ilgili bir açıklama yayınlamasının ar-
dından çalışmaların durdurulduğunu 
kaydetti. Trampa, şöyle devam etti: 
“Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun 
sahiplenme noktasında çok önemli 
bir açıklaması oldu. Kesinlikle bunun 
mümkün olamayacağını ve kınandığını 

ifade ettiler. Bu açıklamadan sonra 
konu uluslararası bir boyut kazandı. 
Dışişleri Bakanlığının açıklamasının 
hemen ardından belediye tekrar bir 
toplantı düzenleyerek alınan bu kararı 
geri çekmek zorunda kaldı.” Trampa, 
“Arazinin mezarlık olarak kalabilmesi 
için atılan adımlar, Yunan makamları 
tarafından geçiştirildi. Yunanistan, ge-
rek ülke genelinde gerekse Batı Trak-

ya’da hamam, cami, medrese, mezarlık 
gibi Osmanlı’ya ait tarihi eserlerin iz-
lerini ortadan kaldırmak için elinden 
geleni yapıyor.” ifadesini kullandı. 

YUNANİSTAN’IN TÜRK  
MEZARLIĞINA FUTBOL  
SAHASI YAPMA GİRİŞİMİ 

Martta Bulustra Belediyesine bağlı 
işçiler tarihi mezarlık üzerinde çalışma 

başlatmış, mezarlığı adeta yerle bir 
etmişti. Yerel basında çıkan haberlerde, 
Bulustra Belediye Başkanı Yorgos Çi-
tiridis’in, söz konusu yerin Müslüman 
mezarlığı olduğunu kabul etmesine 
rağmen köyde mütevelli heyetinin bu-
lunmadığını gerekçe göstererek, tarihi 
mezarlık üzerine futbol sahası inşa 
edilmesi kararı alındığını kaydetmişti. 
Dışişleri Bakanlığı ve İskeçe’deki soydaş 
milletvekillerinin karara tepki göster-
mesiyle çalışmalar durdurulmuştu. 
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı 
açıklamada, mezarlığın 16 Mart’ta 
tahrip edilmesi kınanarak “Bulustra 
(Avdira) Belediye Başkanının talima-
tıyla yapıldığı anlaşılan insanlık dışı 
eylem hakkında Yunanistan nezdinde 
gerekli girişimlerde bulunulmuştur.” 
ifadesi yer almıştı. Açıklamada, Tür-
kiye’nin girişimlerine olumlu karşılık 
veren Yunan makamlarından, gerekli 
hassasiyeti göstererek başlattıkları so-
ruşturmayı bir an önce tamamlamaları 
ve mezarlığı eski haline getirmelerinin 
beklendiği belirtilmişti.  

(AA)
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prişti-
ne’nin Rusya’nın Balkanlar’da kaos çı-
karmak amacıyla gerilimi körüklediği 
yönündeki suçlamaları yalanlayarak, 
“Alınan tedbirlerde Belgrad’ı destekliyo-
ruz” dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy 
Peskov, Kosova- Sırbistan gerilimine 
dair yeni açıklamalarda bulundu. Pes-
kov, Rusya’nın Balkanlar’da kaos çıkar-
mak amacıyla gerilimi körüklediği 
yönündeki suçlamaları yalanlayarak, 
Kosova konusunda Sırbistan’ı destekle-
diklerini söyledi. Peskov, “Sırbistan ege-
men bir ülke ve burada Rusya’nın yıkıcı 
etkisini aramak kesinlikle yanlış. Sırbis-
tan, zor koşullarda yaşayan Sırpların 
haklarını koruyor ve bu haklar ihlal edil-
diğinde doğal olarak sert tepki veriyor. 
Sırbistan ile çok yakın müttefik ilişkileri, 
tarihi ve manevi ilişkileri olan Rusya, 
olup bitenleri, Sırpların haklarına nasıl 
saygı duyulduğunu ve güvence altına 
alındığını çok yakından izliyor. Ve tabii 
ki, alınan tedbirlerde Belgrad’ı destekli-
yoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)

Peskov: “Kosova  
konusunda Sırbistan’ı 
destekliyoruz”  

NATO’nun acil durumlara karşı yüksek ha-
zırlık seviyesinde tutulan askeri kuvvetinin 
komutası 1 Ocak’ta Almanya’ya geçecek. 
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasında İt-
tifak tarihinde ilk kez aktif hale getirilen 
NATO Mukabele Kuvvetinin bir parçası 
olan Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek 
Görev Kuvveti (VJTF) yaklaşık 11 bin 500 
askerden oluşuyor. 2021’de Türkiye’nin, 
2022’de Fransa’nın komutasını üstlendiği 
kuvvetin liderliğini 2023 boyunca Almanya 
yapacak. Birkaç gün içinde acil durumlara 
müdahale edebilecek şekilde hazır tutulan 
kuvvete Almanya’nın dışında Belçika, 
Çekya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, 
Hollanda, Norveç ve Slovenya katkı verecek. 
Almanya ayrıca ilk kez VJTF içindeki Özel 
Kuvvetlerin de komutanlığını yürütecek. 
NATO Sözcüsü Oana Lungescu, konuyla il-
gili açıklamasında, “Rusya’nın Ukrayna’daki 
yasa dışı savaşı Avrupa’da barış ve güvenliği 
tehdit etmeye devam ederken NATO’nun 
müttefik topraklarının her santimetrekare-
sini koruma ve savunma kararlılığından 
şüphe duyulmamalıdır. VJTF NATO’nun ilk 
mukabele unsuru ve toplu savunmamızın 
kilit parçasıdır. Almanya’nın liderliği bağlılı-
ğının ve imkanlarının güçlü bir göstergesi-
dir.” ifadesini kullandı. (AA)

Filipinler’de şiddetli yağışların ardından 
meydana gelen sellerde hayatını kaybe-
denlerin sayısı 25’e yükseldi. Ulusal Afet 
Riskini Azaltma ve Yönetme Kurulundan 
yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 
25’e çıktığı, 9 kişinin yaralandığı, 26 kişi-
den ise haber alınamadığı bildirildi. Haya-
tını kaybeden 25 kişiden 16’sının 
Mindanao bölgesinden olduğu ve bölge-
nin afetten en fazla etkilenen yerler ara-
sında bulunduğu ifade edildi. 
Ülkenin 18 ilini içeren en az 6 bölgesinde 
şiddetli yağışların neden olduğu sellerde, 
yaklaşık 45 bin 382 kişinin tahliye edil-
diği kaydedildi. Sellerden yaklaşık 400 bin 
kişinin etkilendiği, en az 81 bin kişinin 
geçici barınaklara sığındığı bilgisi payla-
şıldı. Afette 1196 evin zarar gördüğü, 123 
yol ve 12 köprünün sellerden etkilendiği, 
çok sayıda eve elektrik verilemediği belir-
tiliyor. Her yıl ortalama 20 tayfun ve fır-
tına gibi afetin vurduğu Filipinler, doğal 
afetlerden en fazla zarar gören ülkelerin 
arasında yer alıyor. (AA) 

Komuta Almanya’ya 
geçiyor 

Filipinler’de sellerde 
ölenlerin sayısı artıyor   

Tarihi Türk mezarlığı üzerine futbol sahası yapacaklardı: 

Yunanistan geri adım 
atmak zorunda kaldı 

İskeçe Seçilmiş 
Müftüsü Mustafa 

Trampa, tarihi Türk 
mezarlığı üzerine 

futbol sahası projesine 
ilişkin, “Dışişleri 

Bakanlığı’nın 
açıklamasının hemen 

ardından belediye 
tekrar bir toplantı 

düzenleyerek alınan 
bu kararı geri çekmek 
zorunda kaldı.” dedi.

“ECDADIMIZA AİT TARİHİ KALINTILARIN 
YOK OLDUĞUNU GÖRDÜK”   
Radikal Sol İttifak SYRIZA’nın İskeçe Milletvek-
ili Hüseyin Zeybek de olayın hemen ardından 
ilgili makamlarla temasa geçildiğini, muhale-
fetin tam kadro olarak bu karara karşı çıktığını 
belirtti. “Osmanlı dönemine ait eski bir 
mezarlığın belediye tarafından talan 
edilmesiyle oradaki ecdadımıza ait tarihi 
kalıntıların yok olduğunu gördük” 
ifadelerini kullanan Zeybek, asıl sorunun 
o köyde vakıf mallarını idare edecek bir 
heyetin bulunmaması olduğunu, 
belediyenin de bunu fırsat bilip orasını 
spor salonu yapmak için bir projeyle 
meclise geldiğini anlattı.  

Müslüman mezarlıklarının Hristiyan mezarlık-
larından farklı olduğunu dile getiren Zeybek, 
Müslüman mezarlıklarının mülkiyetinin azın-
lığa ait olduğunu, kullanılmasa dahi mezarlık 

olarak kalmaya devam ettiklerini kaydetti. 
Konuyla ilgili hukuki sürecin kasten 
geciktirildiğini vurgulayan Zeybek, ikti-

darın değişmesi halinde bu konuya 
farklı bir bakış açısı getirileceğini 

ifade etti. Zeybek, mezarlıktan 
sökülen taşların, İskeçe’de 
Batı Trakya Türk toplumu 
tarafından koruma altına 
alındığını da söyledi.

Paris’in 10. Bölgesi’nde 23 Ara-
lık’ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan 
silahlı saldırıyı protesto gerekçesiyle 
olaydan bir gün sonra Cumhuriyet 
Meydanı yakınında toplanan terör 
örgütü PKK destekçileri, şiddet ey-
lemlerine karışmış; çıkan olaylarda 
31 Fransız polisi ve 1 gösterici yara-
lanmış, 11 kişi gözaltına alınmıştı. 
Terör örgütü destekçilerinin, Cum-
huriyet Meydanı yakınında Temple 
Bulvarı’nda zarar verdiği dükkanlar 
ile eczane, restoran ve veterinerde 
bu izlerin henüz silinmediği, taşları 
sökülen kaldırımların onarılmadığı 
görülüyor. Olaylar sırasında bulvar-
daki bir fırının kapısının zarar gör-
düğü, bir esnafın vitrinine “Vitrine 
yaslanmayın, kırık” şeklinde uyarı 
yazısı astığı, bir sigorta şirketinin 
vitrinine ise terör örgütü PKK’nın 
ve elebaşının isimlerinin yazıldığı 
dikkati çekiyor. Bulvarda yanmış 2 
bisiklet de göze çarpıyor.  

AA muhabirinin mikrofon uzat-
tığı, terör örgütünün hedefi olmaktan 

çekindikleri için soy isimlerini vermek 
istemeyen bölge esnafı ve çalışanlar, 
dükkanlarının vitrinlerindeki tahri-
batın 2-3 bin avroya mal olacağını 
aktardı. Seyahat acentesi çalışanı 
Marine, daha önce neredeyse tüm 
bulvar işletmelerinin vitrinlerinin 
kırıldığı bir durumla karşılaşmadığını 
ifade ederek 24 Aralık’ta burada ya-
şananları önce televizyondan öğren-
diklerini kaydetti. Aynı iş yerinde 
çalışan Corinne de cumartesi iş yer-
lerinin çok ciddi şekilde tahrip edil-
diğini ifade ederek “Son 10 yılda, 
ilk defa vitrinlerimiz kırıldı.” dedi. 
Corinne, Noel ve yılbaşı tatillerini 
kastederek “Bu da şu demek; bayram 
döneminde, müşterilerin yanı sıra 
sigorta, Paris Belediyesindeki işler 
ve onarımlarla uğraşmak zorunda-
yız.” diye konuştu. (AA) 

Aşırı sağcı ve Ultra Ortodoks 
partilerle koalisyon oluşturan 
Netanyahu, Mecliste yarın 
yapılması beklenen güven 
oylaması öncesi hükü-
met programını sosyal 
medya hesabından açık-
ladı. Programın başın-
da, “Yahudilerin İsrail’in 
tüm topraklarında ayrı-
calıklı ve sorgulanamaz ya-
şama hakkı olduğu” ifadesi 
yer aldı. Ardından, hükümetin, 
işgal altındaki Batı Şeria ve Golan 
Tepeleri dahil, Necef Çölü ve Celile 
bölgesinde Yahudi yerleşim yerleri 
kuracağı ve genişleteceği aktarıldı. 
Doğu Kudüs uluslararası hukuka göre 
işgal altında sayılmasına rağmen İs-
rail’in kendi egemenliğinde kabul et-
tiği Kudüs’ün “statüsünün güçlen-
dirilmesi” için çalışılmasına da hü-
kümet programında yer verildi. 

Programda, Mescid-i Aksa’nın du-
rumuna ilişkin ise, “din ve devlet iş-
lerinin ve kutsal mekanlardaki uy-
gulamaların İsrail’de on yıllardır iş-
leyen statükoya göre devam edeceği” 
ifade edildi. İsrail’in Ürdün ile vardığı 
anlaşmalara göre, mevcut statükoda 
Mescid-i Aksa’da sadece Müslüman-
ların ibadet etmesine, diğer dinlere 
mensup kişilerinse ziyaretine izin 
veriliyor. Ancak İsrail polisi deneti-

minde Mescid-i Aksa’ya baskın 
düzenleyen fanatik Yahudi 

yerleşimcilerin Aksa’da iba-
det etmesine polis göz yu-
muyor. 

İsrail’in işgal altındaki 
Filistin topraklarında inşa 
ettiği Yahudi yerleşim yer-

leri, uluslararası hukuka 
göre yasa dışı kabul ediliyor. 

Uluslararası toplum bu konuyu 
barış görüşmelerinin önündeki en 

önemli engellerden biri olarak görü-
yor. İsrail’de 1 Kasım’da yapılan erken 
genel seçimde Netanyahu’nun başını 
çektiği sağ blok, 120 sandalyeli Mec-
lise 64 milletvekili göndererek açık 
bir zafer kazanmıştı. Netanyahu’nun 
aşırı sağcı ve Ultra Ortodoks partilerle 
kurduğu koalisyon hükümetinin yarın 
Meclisten güvenoyu almasına kesin 
gözüyle bakılıyor. (AA)

Paris’te PKK saldırısının 
izleri silinmedi
Fransa’nın başkenti terör 
örgütü PKK destekçilerinin 
yol açtığı tahribat, özellikle 
bölgedeki dükkanların 
vitrinlerinde izlerini koruyor.

İsrail’de Likud Partisi lideri 
Binyamin Netanyahu, yeni 
hükümet programında, işgal 
altındaki Batı Şeria ve Golan 
Tepeleri’nde yasa dışı Yahudi 
yerleşim birimlerinin 
genişletilmesine öncelik verdi.
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Geçtiğimiz sezon Bursa Süper Amatör Küme Play-

Off müsabakalarında gösterdiği performans ile Bölgesel 
Amatör Lig’e yükselen Akhisar Demirspor, kad-

rosunu yenileyerek Bölgesel Amatör Lig tec-
rübesine sahip fut-
bolcuları takıma 
dahil etti. Sezon 
hazırlıklarına yeni 
transferleri ile 

başlayan Akhi-
sar De-

mirs-

por’da, bazı futbolculara kısmi, bazı futbolcularına ise 
tam olarak sezonluk ödemesini gerçekleştirildi. Öde-
meleri yapılan futbolcular Sefa Akçer,Ekrem Solak, 
Mustafa Şeker, Hasan Cankurt, Onur Ulaş Tatar, 
Sertaç Eren, Melih Kartal, Mustafa Ün, Tunahan Yıl-
dırım, Alper Temetaş ve Şükrü Can Yılmaz, çeşitli ne-
denlerle takımdan ayrılarak farklı kulüplerle anlaştı. 
Akhisar Demirspor yönetimi, ayrılan futbolculardan 
yaptıkları ödemeleri geri talep ederken, futbolcular 
bu talebe olumlu yaklaşmadı. 

Kulüp yönetimi, resmi müsabakaya çıkmadan öde-
melerini alıp takımdan ayrılan 11 futbolcu için yasal 
işlem başlattı. İnegöl Adliyesi önünde açıklamalarda 
bulunan Akhisar Demirspor Basın Sözcüsü Menderes 
Acar, sürecin yasal yollarla sürdürüleceğini söyledi. 
Futbolcular tarafından dolandırıldıklarını iddia eden 

Acar, şu ifadeleri kullandı: “Akhisar Demirspor olarak 
bugün İnegöl’deyiz. Bizi dolandıran futbolculardan 

şikayetçi olmak için adliyeye geldik. Bu futbolcular 
hakkında yasal işlem başlatacağız. Futbolcular 

bizden aldıkları ödemelere karşılık herhangi 
bir faaliyet göstermedi Akhisar Demirspor’da. 

Ödemelerini yaptıklarımıza dair evraklarımız 
dosyalarımızda mevcuttur. Avukatımız ile 

beraber şu an buradayız. Mağduruz, ge-
rekli işlemlerin yapılması için yasal baş-

vuruda bulunuyoruz. Yaklaşık 1 milyon 
200 bin civarında bir ödeme yapıldı. 
Kısmi ödemeler var, yarım ödeme 
var, tam ödeme var. Ödeme dekont-
ları bizde mevcut” dedi.
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Bursaspor’da önemli bir gelişme yaşandı. 
Transfer tahtası kapalı olan yeşil-beyazlı kulüp, 
eski futbolcusu Özer Hurmacı ile el sıkıştı.

Tecrübeli futbolcu, dün akşam ya-
pılan antrenman öncesi takımla tanıştı. 
6 aylığına Bursaspor’la anlaşan Hur-
macı’ya, geçmiş dönem alacakları dı-
şında bir meblağ ödenmeyecek. 1.5 yıl-
dır futboldan uzak kalan 36 yaşındaki 

oyuncunun, kısa süre içinde antren-
manlara katılması bekleniyor. Bursas-
por Kulübü, futbolu bırakmadan önce 
son olarak yeşil-beyazlı formayı giydiği 
için Özer Hurmacı’yı tekrar kadrosuna 
katma şansına sahipti. (İHA)

İnegöl Akhisar Demirspor’dan 
11 futbolcusu için yasal işlem! 

Bölgesel Amatör Lig 
14. Grup’ta 

mücadele eden 
Bursa temsilcisi 
İnegöl Akhisar 

Demirspor, sezon 
başında ödemeleri 

yapılmasına rağmen 
farklı takımlarla 

anlaşan ve 
ödemeleri teslim 

etmeyen 11 
futbolcusu için yasal 

işlem başlattı.

ÖZER HURMACI 
BURSASPPOR’DA
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TFF 2. Lig Beyaz 
Grup’ta İnegölspor’da ara 
transfer dönemi çalışmaları 
sürüyor. Bordo-Beyazlı ekip 
Uğur Utlu ile 1,5 yıllık söz-
leşme imzaladı 

İnegölspor, 31 yaşındaki 
Erzurumlu tecrübeli orta 
saha  oyunucu Uğur Utlu 
ile anlaşmaya vardığını 
açıkladı. İnegölspor yap-
tığı paylaşımda “Kulü-
bümüz, 2022-23 sezo-
nu devre arası transfer 
çalışmaları kapsamın-
da orta saha oyuncusu 
Uğur Utlu ile 1,5 yıllık 
sözleşme imzaladı. Ku-
lübümüze önemli hiz-
metlerde bulunacağı-
na inandığımız Uğur 
Utlu’ya İnegölspor 
Ailesi’ne hoş geldin 
der, başarılar dile-
riz.” mesajı yayın-
ladı.

Uğur Utlu  
İnegölspor’da

Osman Demir Kestel 
Belediyespor ile anlaştı 

Bursa Süper Amatör B Grubu’nda 24 
puanla 4’üncü sırada zirve mücadelesi ve-
ren Kestel Belediyespor’da devre arası 
transfer çalışmalarıda devam ediyor. Kestel 
Belediyespor yaptığı paylaşımda “Başarılı 
kanat oyuncusu Osman Demir yeniden 
Kestel Belediyespor’da. Yuvana hoşgeldin” 
ifadelerini kullandı.

Bursa Süper Amatör B Grubu 
temsilcilerinden Kestel 
Belediyespor’da devre arası 
transfer çalışmaları sürüyor.

Yalova’da sahaya inen kulüp 
başkanı futbolcuya saldırdı!

Yalova’da oynanan amatör maçta sahaya inen kulüp başkanı 
rakip takım oyuncusuna tokat atarak saldırdı. Alınan bilgiye göre, 
Yalova Süper Amatör Ligi’nde mücadele veren Yeşilovaspor ile Çı-
narcık Belediyespor geçtiğimiz pazar günü Atatürk Stadyumu’nda 
karşı karşıya geldi. 0-0 biten mücadelenin ardından futbolcular 
arasında gerginlik yaşandı. Bu sırada sahaya atlayan Yeşilovaspor 
Kulüp Başkanı Yalçın Oruç, Çınarcıksporlu bir futbolcuya tokat attı. 
Saldırıya uğrayan sporcu yere düşerken kulüp başkanı polis 
tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Maç sonrası futbolcular ve 
tribündeki vatandaşlar arasında yaşanan arbedeye polis müdahale 
etti. Olaylar sırasında bazı taraftarların sahaya indiği gözlemlendi. 
Yaşanan olaylarla ilgili tahkikat sürüyor.
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Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde gö-
revli el sanatları deri işleme usta öğreticisi 
Gülhasret Tunç ve el sanatları resim öğ-
retmeni Nilgün Karatopraklı, kültür tu-
rizminin 12 aya yayılmasına katkı sağ-
lamak için kentin tarihi değerlerini sanat 
eserinde göstermek üzere proje hazırladı. 
Çalışmaya başlayan Tunç ve Karatop-
raklı’ya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
(MSKÜ) Tarih Bölümü akademisyenleri 
de destek verdi. Böylece, Rodos’un fethi 
için Muğla’ya gelen Kanuni Sultan Sü-
leyman’ın 1522 yılında kullandığı gü-
zergah, konaklama alanları, cami, han, 
köprü, sarnıç gibi Osmanlı eserleri ve 
deniz yolundaki gemilerin tasviri oluş-
turuldu. 

Yatağan’ın Bozüyük Mahallesi’nden 
başlayan sefer hazırlığının Mar-
maris’e kadar olan güzer-
gahındaki detaylar, ta-
rihçilerin de onayıyla 
sanatsal anlatım için 
hazırlandı. Deri işleme 
usta öğreticisi Gülhasret 
Tunç, güzergahı hayvan 
derisine işledi. Daha sonra 
el sanatları resim öğretmeni Nil-
gün Karatopraklı’nın ahşaba aktardığı 
güzergah özel tekniklerle boyandı. Gü-

zergahın deriye 
çizimi, işlen-
mesi, ahşaba 
aktarılması, 
boyanması 
ve son ola-
rak bekle-
tilmesi gibi sü-
reçler yaklaşık 
3 haftada ta-
mamlandı. Ka-
nuni Sultan Süleyman’ın Rodos’u fethini 
bir bakışta anlatan, kentin kültür turiz-
mine de katkı verecek bir sanat eseri 
ortaya koyuldu.  

“FETHİN 500. YILI İÇİN  
HAZIRLADIK” 

Usta öğretici Gülhasret 
Tunç, AA muhabirine, Ka-

nuni Sultan Süley-
man’ın Rodos sefe-
rinin 500. yıl dönü-
mü dolayısıyla belge 
niteliğinde bir sanat 

eseri ortaya koyduk-
larını bildirerek, “Ka-

nuni’nin sefer öncesi Muğ-
la güzergahında ordusunun is-

tirahat edebilmesi için otağını kurduğu 
alanlardan Rodos’a kadar kuşatmayı da 

içine alan bölümü fethin 500. yılında 
sanatsal bir çalışmayla günümüze taşımak 
istedik.” dedi. Kanuni Sultan Süleyman’ın 
1522 yılındaki Rodos seferinde Bozü-
yük’ten Marmaris’e buradan Rodos’a ka-
dar kullandığı güzergahı birçok tekniği 
bir arada kullanarak çalıştıklarını belirten 
Tunç, güzergahları olması gereken ko-
numlarda deri ve ahşapla buluşturduk-
larını kaydetti. Tunç, Kanuni’nin Muğla 
güzergahında otağını kurduğu alandan 
Rodos’a kadar kuşatmayı da içine alan 
bölümü aktarmaya çalıştıklarını dile ge-
tirerek, “Bu çalışma Muğla’nın kültürel 
değerini artırmak ve korumak için yap-
tığımız önemli bir tasarım. Bundan sonra 
binlerce yıl birçok medeniyete hizmet 
eden ve bu topraklarda ortaya çıkan 
tarihi yapıları deri ve ahşaba işleyeceğiz.” 
ifadelerini kullandı. (AA)
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Doğu Anadolu Bölgesi’nin tuz ih-
tiyacının karşılandığı Tuz Dağı’nda 
bulunan ve sağlık turizmine kazandı-
rılması planlanan mağaralar, son dö-
nemde Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu 
Ekspresi trenleri ile bölgeye gelen zi-
yaretçileri ağırlıyor. Tamamı ışıklan-
dırılan, sosyal alan çalışmaları devam 
eden Tuz Terapi Merkezi’nin her mev-
sim talep görmesi için Tuzluca Kay-
makamlığınca çalışma yürütülüyor. 
Ayda yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret 
ettiği mağaraların labirent gibi birbiriyle 
bağlantılı odaları, FPV dronla kayde-
dildi. 

“ÇOK GÜZEL BİR MİMARİSİ VAR” 
Ziyaretçilerden Barış Arığtekin, AA 

muhabirine, bölgeyi gezmek için arka-
daşlarıyla Erzincan’dan geldiklerini söy-
ledi. Iğdır’a ilk kez geldiğini ifade eden 
Arığtekin, “Tuz mağaralarını çok be-
ğendik. Tekrar gelmeyi düşünüyoruz. 
Çok güzel bir mimarisi var, çok büyük 
bir tarih yatıyor aslında. Bu benim çok 
ilgimi çekti. Bence herkes burayı görmeli.” 
dedi. Kasım Adlım da Van’dan geldiklerini 
ve mağaraları çok beğendiklerini anlattı. 
Mağaraların iç mimarisine şaşırdıklarını 
dile getiren Adlım, “O eski zamanda bu 
işçiliği yapmışlar. Duvarları çok ilgi çekici. 
Benim en çok kristal tuzlar ilgimi çekti. 
İlk defa görüyorum ve bayağı ilgimi 
çekti. Ben Van’dan sırf burayı görmek 
için geldim, yine geleceğiz. Bütün arka-
daşları toplayıp geleceğim.” ifadelerini 
kullandı. (AA)

Suriye’nin kuzeybatısındaki 
İdlib ilinde Beşşar Esed rejim 
güçlerinin zorla yerinden ettiği 
siviller, bir kışı daha yırtık ve 
eski çadırlarda geçirmenin 
zorluklarını yaşıyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin bombardımanları 
yüzünden yerlerinden edilen siviller, İdlib’de bir kışı 
daha evlerinden uzakta geçiriyor. İdlib kırsalında 
derme çatma çadırlarda kalan aileler, zorlu kış şartlarıyla 
da mücadele ediyor. Milyonlarca sivilin yaşadığı çadır 
kamplarında yeterli altyapı bulunmuyor. Yağışlı ha-
valarda çadırların dayanıksız ve sürekli ıslak olması, 
ısınma sorununu daha da artırıyor. Küçük çadırlarda 
yaşayan kalabalık aileler, ısınmakta ve malzeme bulup 
satın almakta büyük zorluk yaşıyor. Rüzgarlı havalarda 
yıkılan çadırlar, zaman zaman kar yağışları dolayısıyla 
ailelerin üzerine çöküyor. Aileler, yaşadıkları dramın 
son bulmasını ve yıllardır uzak kaldıkları evlerine 
tekrar dönmeyi hayal ediyor. 

“ÇADIRLAR YIRTILMASIN DİYE YAMA  
YAPMAKTAN KORKUYORUZ” 
İdlib’in doğusundaki Ataa Kampı’nda yaşayan Mu-

hammed Ebu Adnan, AA muhabirine, kış aylarında 
kampta zor koşullar altında yaşadıklarını söyledi. 
Kampta yaşayan sivillerin yetirince yakacak bulama-

dığını ifade eden Abu Adnan, “Kömür ve odun yakan 
ailelerin çocukları nefes darlığı ve astım gibi hastalıklara 
yakalanıyor.” dedi. Abu Adnan, “Siviller geçen yıl acı 
dramlar yaşadı. Çadırlar yıkıldı. İnsanlar perişan oldu. 
Geceleri, komşularının çadırlarında geçirmek zorunda 
kaldı. Yaklaşık 7 yıldır çadırlar ve yağmurluklar de-
ğiştirilmedi. Çadırlar yırtılmasın diye yama yapmaktan 
korkuyoruz.” ifadelerini kullandı. 

“GIDA BAŞTA OLMAK ÜZERE  
HER ŞEYE İHTİYACIMIZ VAR” 
Semire Haffevi de bu yılın da geçen yıl gibi soğuk 

olduğunu dile getirerek “Kış ayları çok zor geçiyor. 
Çünkü maddi imkanlar yok. Durumumuz çok kötü 
olsa da Allah’a çok şükür. Borç para bulursak yaşıyoruz. 
Eşim çalıştığı zaman borçları ödüyor. Gıda başta olmak 
üzere her şeye ihtiyacımız var.” diye konuştu. Lazki-
ye’nin doğusundaki Selma köyüne Esed rejiminin sal-
dırıları sonucu zorla yerinden edilen Suphi Suphi de 
“Burada 7 yıldır yaşıyorum. Yaşam koşullarımız kötü 
ve borçla yaşıyoruz.” dedi. (AA) 

Rodos seferi için 1522’de ordusuyla Muğla’ya gelen Kanuni 
Sultan Süleyman’ın Yatağan’dan Marmaris’e kadar olan 
geçiş güzergahı, konaklama alanları ve bırakılan  
Osmanlı eserleri, ahşap üzerine deri ile işlendi.

Iğdır’ın tuz mağaraları 
FPV dronla görüntülendi   
Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde 
bulunan mağaralardaki Tuz 
Terapi Merkezi, FPV dronla 
görüntülendi.


