
Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği’nin An-
talya’da düzenlediği, ‘Tarımda Türkiye 
Yüzyılı’ toplantısında konuşan Tarım Ba-
kanı Kirişci, tarımın bir milli güvenlik 
meselesi haline geldiğini belirterek, bu 
yılki ihracat beklentisinin ise 30 milyar 
dolar olduğunu söyledi.  n 5. sayfada

Bursa merkezli 3 ilde polis ekiplerince düzenlenen 
fuhuş operasyonunda ahlak polisi tarafından göz-
altına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bursa 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Bursa 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak 
Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik 
ve fiziki takipte şebekenin Bursa başta olmak 
üzere 3 ayrı ilde faaliyet gösterdiği belirlendi. Polis 
ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda örgütün 
telefonda “yeni araçlarımız geldi” şifresiyle ko-
nuştuklarını tespit etti.   n 3. sayfada

Şifreli fuhuş çetesine  
12 tutuklama

AK Parti Bursa Milletvekili 
Mustafa Esgin, TBMM’de ko-
nuştu. Esgin, “Türk aile yapısını 
hedef alan LGBT lobisine karşı 
siyaset üstü mücadele etmeliyiz” 
dedi. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde düzenlediği ba-
sın toplantısında gündem-
deki konulara değindi.  

n 8. sayfada

A l p a s l a n  Y ı l d ı z  | A h m e t  A l p a n  | A h m e t  G ü n a y d ı n  |  S e l a m i  S a y g ı n  |  A y ş e  C a n d a n  |  A b d ü l k a d i r  K a r a k a y a

Şehit Piyade Komando 
Binbaşı Duman,  
dualarla uğurlandı 

Erdoğan: 

Alpaslan 
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Kandilli Gözlemevi 
kurucusu

Türkiye önümüzdeki günlerde netleşecek asgari ücrete kilitlenirken, özellikle çok kar eden kuruluşların 
asgari ücret vermesi tepki çekmeye devam ediyor. İşte bu noktada önemli bir açıklama geldi TİSK’ten.  
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “Asgari ücret taban ücrettir. Makul olması gerekir. 
İmkanı ve gücü olan işverenlerimizi, bunun üzerinde ücretler vermeye de teşvik ediyoruz.” dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfe-
derasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı 
Özgür Burak Akkol, “Asgari ücret taban 
ücrettir. Makul olması gerekir. İmkanı ve 
gücü olan işverenlerimizi, bunun üzerinde 
ücretler vermeye de teşvik ediyoruz.” 
dedi. Akkol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla ATO Congresium’da 
düzenlenen TİSK’in 28. Olağan Genel 
Kurulunda bir konuşma yaptı. TİSK’in 
bugün hem 60. yaşını kutladıklarını hem 
de 28. Olağan Genel Kurulunu yaptıklarını 
belirten Akkol, TİSK’in 60 yıldır, Türk iş-
verenlerini 40’ı aşkın ulusal ve 10’dan 
fazla uluslararası platformda gururla 
temsil ettiğini söyledi. TİSK’in güçlü bir 
çatı kuruluş olmasında emeği geçenleri 
saygıyla anan Akkol, çok meşakkatli geçen 
son 3 yılın 2,5 yılında Kovid-19 salgınının 
tecrübe edildiğini, bunun ardından Rus-
ya-Ukrayna savaşı, dünyayı etkisi altına 
alan enflasyon ve ülkeler arası ticaret sa-
vaşlarının yaşandığını hatırlattı. Akkol, 
zor zamanları aslında en çok değerin üre-
tildiği dönemler olarak gördüklerini be-
lirterek, TİSK olarak 3 yılda konu ve prob-
lem ne olursa olsun, tüm taraflarla sürekli 
istişare ettiklerini ve 2 bini aşkın temasta 
bulunduklarını bildirdi. 

“ÇALIŞANLARIMIZA  
DOĞRUDAN 5 MİLYAR LİRA  
NAKDİ DESTEK SAĞLADIK” 

Çalışma hayatına kazandırdıkları 
önemli hususlara değinen Akkol, şu ifa-
deleri kullandı: “Birincisi, salgın döneminde 
kısa çalışma uygulamasını devletimizin 
liderliğinde hep beraber hayata geçirdik. 
Devletimiz, işçimiz ve işverenimiz için 
gerekeni yaptı. Biz de kanunen zorunlu 
olmasa da, örnek işverenler olarak, ‘Dev-
letimizin verdiği kısa çalışma ödeneğinin 
üzerini tamamlayalım.’ dedik. Çalışanla-

rımız, fabrikalarımız ve iş yerlerimiz ka-
palıyken evde de olsa tam maaş aldı. TİSK 
camiası dışında da uygulamayı teşvik et-
mek için devletimiz ile birlikte çalıştık, 
bunu kamuoyuyla da paylaştık. Pande-
minin en sert geçtiği dönemde, çalışan-
larımıza doğrudan 5 milyar lira nakdi 
destek sağladık. Dünya genelinde mil-
yonlarca insan işini kaybetmişken ülke-
mizde işten çıkış yasağı tüm 
tarafların mutabakatı ile 
getirildi. İşletmeleri-
mizde huzur vardı. 
Geçmişi bazen 
hızlı unutuyoruz. 
Ama 2-2,5 yıl 
önce bir kaos or-
tamı vardı dünya-
da. Bizim işletme-
lerimiz çalıştı, işçileri-
miz memnun oldu, tam 
maaş aldı. Sendikalarımız memnun 
oldu. Hep söylediğim gibi tüm tarafların 
kazandığı bir uygulama hayata geçti. Ha-
fızalarımız bizi sık sık yanıltıyor ama böy-
lesine zorlu bir dönemden hasarsız geçtik. 
Bu dönemde de bizi dinleyen, gerekli des-

teği bizlerden esirgemeyen Sayın Cum-
hurbaşkanımıza ve sayın bakanlarımıza 
ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.” Yıl 
başında asgari ücrette tarihi bir mutaba-
kata imza attıklarını ve asgari ücretten 
artık vergi alınmadığı anımsatan Akkol, 
asgari ücretten vergi almayan Avrupa’daki 
sadece 2 ülkeden birinin Türkiye olduğuna 
işaret etti. Akkol, 30-40 yılın hayalinin 

devlet, işçi konfederasyon-
ları ve TİSK’in ortak 

bilinciyle gerçeğe 
dönüştürüldü-

ğünü belirte-
rek, 6 ay son-
ra yine 3’lü 
mutabakatla 

çalışanların 
emeğini enflas-

yona karşı koruduk-
larını ifade etti. Bu mu-

tabakatı tüm dünya karışıklıklar 
içindeyken çok önemsediklerini vurgulayan 
Akkol, “Bunun devamı için elimizi taşın 
altına koymaya hazırız. Ayrıca her zaman 
ifade ediyoruz. Asgari ücret taban ücrettir. 
Makul olması gerekir. İmkanı ve gücü 

olan işverenlerimizi, bunun üzerinde üc-
retler vermeye de teşvik ediyoruz. Sizin 
huzurunuzda bunu bir kez daha söylü-
yorum.” dedi. 

“AYRI GEMİLERDE DEĞİLİZ” 

En önem verdikleri ve çözmek için 
sonuna kadar çaba gösterdikleri konu-
lardan birinin çalışma hayatındaki ku-
tuplaşma olduğunu dile getiren Akkol, 
devlet, işçi ve işverenin ayrı olduğu bir 
algıyı keskinleştiren söylem ve aksiyonların 
halen bulunduğuna dikkati çekti. TİSK 
olarak, bu ayrıma inanmadıklarını kay-
deden Akkol, konuşmasına şöyle devam 
etti: “Devlet bizim devletimiz, işçi bizim 
işçimiz, girişimci bizim girişimcimiz. 4 
yıldır, kamu, işçi ve işveren temsilcilerini 
bir araya getirdiğimiz Ortak Paylaşım Fo-
rumu’nda, sosyal diyaloğu burada tekrar 
tesis ettiğimizi memnuniyetle görüyoruz. 
Burada halen gidecek yolumuz var. Ancak 
3-4 yıl öncesine göre çok daha iyi bir 
yerde olduğumuzu da ifade etmek isti-
yorum. Biz ayrı gemilerde değiliz. Farklı 
düşündüğümüz konular var ve olacak da 
bundan sonra ama üçlü sac ayağı dediği-
miz, devlet, işçi ve işverenlerin bir araya 
geldiği her konu, imkansızı başardığımız, 
herkesin kazandığı sonuçlar doğurdu. Bu 
yaklaşım yurt dışı temsilimizde de karşılık 
buluyor. Yine somut bir örnek vereyim. 
Kamu, işçi, işveren yapıcı ilişkilerinin tesis 
edilmesi sonucunda, ülkemiz 2 yıldır 
Uluslararası Çalışma Örgütünün gri derler, 
kara derler bu listesinde yer almıyor. İşçi, 
işvereni şikayet etmiyor, işveren, işçiyi 
şikayet etmiyor, devlet arkamızda. Bu da 
bizim için önemli bir gurur.” TİSK’in pro-
jeleri hakkında da değrlendirmede bulunan 
Akkol, konfederasyonun her sorunda 
devletinin ve milletinin yanında olduğunu, 
bundan sonra da olacağını söyledi. (AA)

“İlk odağımız, işimizin devamı için”
Yeni dönem vizyonu ve taahhütleri kapsamında, 
TİSK’in yarına da yeni hedeflerle hazır olduğu be-
lirten Akkol, şunları kaydetti: “İlk odağımız, işimiz 
için, işimizin devamı için. Yeni iş modelleriyle istih-
damı artırmak ve devletimizin kayıt dışı ile mücade-
lesine destek olmak ana hedefimiz olacak. İkinci 
odağımız, çalışanlarımız için. İş sağlığı ve güvenliği 
hep ilk ve en öncelikli konumuz olarak kalmaya 
devam edecek. Üçüncü odağımız ise sürdürülebilirlik 
için. Çalışma hayatını, dijital ve yeşil dönüşümü bir-
likte ele alan ikiz dönüşüme hazırlayacağız. Tüm bu 
hedeflerin temeli, küresel boyutta daha güçlü, daha 
rekabetçi bir Türkiye yaratmak.” Cumhurbaşkanı Er-
doğan’a destekleri dolayısıyla şükranlarını sunan 

Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bil-
gin’e, işçi ve memur konfederasyonlarının başkan-
larına, işçi sendikalarının başkanlarına ve TİSK 
ailesine teşekkür etti. Akkol, “TİSK ailesini, tek ke-
lime ile tanımlarsam samimiyet sözcüğünü kul-
lanırım. Biz, projeleri hayata geçirmeyi seven bir 
aileyiz. Biz rapor yazmaktan çok sonuçla ilgilenen 
bir aileyiz. Biz, az evvel çoğunu sayamadığım on-
larca güzel uygulamayı ülkemize, Türk çalışma ha-
yatına armağan etmeyi seven bir camiayız. 
Konuşmaktan çok, yapmayı tercih eden samimi bir 
aileyiz. Aynı samimiyetle, ülkemizin yeni yüzyılına 
açılacak 2023 yılının, ülkemiz için güzel gelişmeler 
getirmesini temenni ediyorum.” diye konuştu. 

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terörist-
lerce önceden döşenen el yapımı patlayı-
cının infilak etmesi sonucu önceki gün 
şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet 
Duman’ın cenazesi, memleketi Adana’da 
dün toprağa verildi. n 7. sayfada

“Türkiye, yeni 
bir şahlanış 
içine girmiştir” 

n Haberi 7’de

Çavuşoğlu:
 “Ya Yunanistan  
anlaşmalara uyar  
ya da biz gereğini  
yaparız” 
n Haberi 6’da

MHP Yenişehir İlçe Divan Toplantısı 
gövde gösterisine dönüştü. Aralarında 
muhtarların da bulunduğu 80’i aşkın 
isim MHP saflarına katıldı. İlçe Başkanı 
Arif Eren, “Davamızın büyüklüğü oy 
oranıyla, oy sayısıyla değil, yüreğimizin 
asaleti, ülkülerimizin yüksekliğiyle öl-
çülür” dedi.

Esgin’den CHP’ye 
LGBT çıkışı

Kirişci: “Bu yılki ihracat  
beklentimiz 30 milyar dolar”

MHP’den Yenişehir’de 
gövde gösterisi!

n 4. sayfada

Davut Gürkan 
için son  
günler mi? 

Kabak, Turgay 
Erdem’in  
başına patladı!

Çökme tehlikesi olan 
4 katlı bina boşaltıldı

Yandaki hafriyat sebebiyle 4 
katlı binada kayma meydana 

geldi, polis ekipleri tedbir alarak 
binayı boşaltıp sokağı trafiğe 

kapattı. Sorumsuz mütaahhitler 
nedeniyle vatandaşlar mağdur 

olmaya devam ediyor. 

İznik’te yanındaki bir temel kazısı sebebiyle 4 katlı 
binada kayma meydana geldi. Polis ve belediye ekipleri 
tedbir amaçlı binayı boşaltırken, sokağı da trafiğe kapattı. 
Edinilen bilgiye göre, Maltepe Caddesi Cambaz Sokak’ta 
Ali Sevim’e ait 4 katlı binada yanındaki hafriyat kazısı se-
bebiyle kayma meydana geldi. Binadan gürültü gelmesi 
üzerine yıkılma ihtimaline karşı ekipler tedbir alarak binayı 
boşalttı. 15 yıllık olduğu öğrenilen binanın yan taraftaki 
inşaat kazısından kaynaklı kaydığı iddia edildi. Binanın 
altı kısmının da dükkan olarak kullanıldığı öğrenildi. (İHA)
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Neredeyse her gün bir tarihi eserin 
meydana çıktığı Bursa’nın İznik ilçe-
sinde Osmanlı’ya ait bir kitabe Lefke 
Kapı’daki çeşmenin suyolu tavanında 
bulundu. Lefke Kapı’nın iç surlarına 
dayanmış vaziyette inşa edilmiş olan 
çeşme; hazneli çeşmeler grubunda de-
ğerlendiriliyor. Su kanalından depoya 
toplanan su, batı cephesinden çıkan 
mermer tabladan caddenin iki yanın-
dan İznik Gölü’ne ulaşıyor. Günü-
müzde harap durumda olan çeşmenin 
suyu da akmazken, İznik’in en eski 
çeşmelerinden olarak kabul ediliyor. 
Osmanlıca yazan kitabenin birkaç ya-
zısı eksik olsa da, “Canlı olan her şeyi 
sudan yarattık, halen anlamazlar mı? 
Çoktan beri buradan dökülen bu su” 
olarak çevirisi yapıldı. 

“ONARIM ÇALIŞMALARI ESKİ  
ÇAĞLARDAN BERİ PROBLEMLİ” 
Eski Müze Müdürü Taylan Sevil 

yaptığı açıklamada, “Onarım 
ve restorasyon çalışma-
ları, antik çağlardan 
beri problemli bir 
şekilde devam et-
miştir. Bugün il-
çemizi çevreleyen 
surların inşaat ta-
rihinden önce kul-
lanılmış gevşeme 
malzemelerin olduğu-
nu pek çok yerde gör-
mekteyiz. Bu Osmanlı döne-
minde de olmuştur. Günümüzde bile, 
bilinçsizce yapılan onarım ve resto-
rasyonlar devam etmektedir. Çeşmede 
görülen Osmanlı dönemine ait kitabe 
kalıntısı ise bilinçsizce yapılmış, ona-
rım ve restorasyon sonucunda buraya 

monte edilmiş. 
Eğer bu çalışma-
ların başında uz-
man kişiler neza-
ret etmiş olsaydı 

böyle bir şey tabii 
ki olmayacaktı. Söy-

lemek istediğim 
önemli husus şudur; bu 

işlerden anlamayan müteah-
hitlere verilen işlerin sonuçlarında 
böyle şeyler çıkması doğaldır” dedi. 

“İZNİK KÜLTÜR VARLIKLARI  
AÇISINDAN ÇOK ZENGİN” 

“İznik Beylikler dönemi, erken 

Osmanlı dönemi, kültür varlıkları 
açısından ülkemizin en zengin yö-
relerinden biridir” diyerek sözlerini 
sürdüren Sevil, “Bugün onarım ve 
restorasyona muhtaç birçok eserimiz 
bulunmaktadır. Örneğin hamam ka-
lıntıları, bunun gibi çeşme kalıntıları 
ve nice tarihi eserleri belli bir program 
içerisinde, ama öncelikle erken Os-
manlı dönemi eserleri ele alınmalıdır. 
Bugün ilçemizde memnuniyetle gör-
düğümüz restorasyon çalışmaları ya-
pılıyor. Örneğin, Roma Tiyatrosu’nda 
bu çalışmalar devam ediyor. Bunlar 
umut verici şeyler ama benim kişisel 
kanaatim öncelikli Beylikler dönem-

leri olmalıdır. Osmanlı Devleti’nin 
kuruluşundan, 16. yüzyılın başlarına 
kadar, dönemin en zengin varlıkları 
ilçemizde, Bursa merkezde ve çevre 
illerimizdedir” şeklide konuştu Tarihi 
Lefke Kapı’ya Osmanlı döneminde 
adeta monte edilmiş enteresan bir 
eser olarak nitelendiren Sevil, “İz-
nik’te zaten bu tür Osmanlı döne-
mine ait eserlerimiz, çeşme olarak 
oldukça azdır. En iyisi Namık Çelebi 
Camii’nin karşısında olan çeşmedir. 
Ne yazık ki yıllar önce bir bahane 
bulunarak yıkılmış ve oradan yol 
açılmıştır” dedi.  

(İHA)

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer 
Merkezi’nin koordinasyonunda ger-
çekleştirilecek ‘Genç Girişimci Akade-
misi’nde eğitim alacak proje katılımcısı 
gençlerle, Bursa Uludağ Üniversite-
si’nde yapılan tanışma toplantısında 
Akademi süreçleri paylaşıldı ve “E-Ti-
carete Nasıl Başlarım?” semineri dü-
zenlendi. Gençler ve pilot proje olarak 
seçilen esnafları e-ticaret çatısı altında 
buluşturacak akademi, süreci teorik 
eğitimle sınırlı bırakmadan, gençleri 
ve esnafları deneyimsel bir yolculuğa 
çıkartacak. Gürsu Belediye Başkanı 
Mustafa Işık, “1.5 yıl önce, istihdama 
katkı sağlamak amacıyla oluşturdu-
ğumuz Kollektif Kariyer Merkezimiz, 
49 adet istihdam buluşması ile yaklaşık 
5 bin gencimize ve vatandaşımıza is-
tihdam köprüsü olmayı başarmıştır. 
İstihdamın yanında gençlerimizi giri-
şimcilik ruhu kazandırarak günümüz 
trend mesleklerinden biri olan e-ticaret 
yöneticisi yapacak yeni bir projemizi 
daha Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Oda-
ları Birliği Başkanımız Fahrettin Bilgit 
ile başlatıyoruz. “E-Ticaret Odaklı Genç 
Girişimci Akademisi” sayesinde genç-
lerin enerjisi ile esnaflarımızın kap-
asitelerini bir araya getiriyor, esnafla-
rımızın dijital dönüşümlerini gerçek-
leştirerek onlara rekabette fırsat eşitliği 
sağlamayı hedefliyoruz. Bursa Teknik 
ve Bursa Uludağ Üniversitelerimizin 

desteği ile Bursa’da bu anlamda bir 
kıvılcım başlatarak hem gençler hem 
de esnaflarımız için katma değer üre-
teceğimize inancımız tam” dedi. Aka-
demi sayesinde, Bursa Esnaf ve Sa-
natkarlar Odaları Birliği (BESOB) ara-
cılığı ile “Dijital Dönüşüm” gerçekleş-
tirmek isteyen pilot esnaflar seçilecek, 
seçilen esnaflara genç ekipler entegre 
edilerek akademinin sonuna kadar 
“Keşfet-Tasarla-Sun” akışı ile e-ticaret 
mağazaları ve e-ticaret dijital dönüşüm 
raporları oluşturulacak. 

TECRÜBELER PAYLAŞILACAK 
Akademi çerçevesinde; “GencGiri-

simciyiz” instagram sayfası üzerinden 
“İş Dünyası Sohbetleri” serisi ile iş ya-
şamına dair sahadaki örnek uygula-
malar, başarı hikayeleri ve ufuk açıcı 
fırsatlar paylaşılacak ve girişimcilik 
eğitim ve motivasyon kampları yapı-
lacak. Her akademi döneminde “Giri-
şimcilik Ruhu” aşılayacak yarışmalarla 
başarılı olan ekipler ödüllendirilecek. 
Eğitim, ekip ruhu, network, deneyim, 
tecrübe aktarımları, motivasyon kamp-
ları, firma ziyaretleri ve yarışmalar 
hepsinin bir arada sunulacağı Akademi, 
problem çözmeyi seven, aklında üretici 
fikirleri olan, motivasyonu yüksek 18-
35 yaş arası gençlerin yeteneklerini 
ortaya koyma imkanı sunacak. Aka-
demi süreçleri, yeni dönem duyuru ve 
etkinlikler gençgirisimciyiz.com ve 
sosyal medya hesaplarından takip edi-
lebilmekte. (İHA)

Yıldırım Belediyesi Meslek Edin-
dirme Kursları (YIL-MEK), Yıldırım 
Kaymakamlığı ve Yıldırım Halk Eğitim 
Merkezi iş birliğinde Güllük Kurs 
Merkezi’nde düzenlenen El Sanatları 
Kursu’na Yıldırımlı kadınlar yoğun 
ilgi gösteriyor. Haftanın 3 günü Punch 
Nakışı, Makrome ve Kağıt Sepet Ya-
pımı branşlarında uygulamalı eğitim 
verilen kursta kadınlar el becerilerini 
geliştirme imkanı bulurken ev eko-
nomilerine de katkı sağlıyorlar. Ka-
dınların yoğun çabaları ile ortaya çı-
kardıkları sanat eserleri dönem so-
nunda açılacak sergide sergilenecek. 
Geleneksel el sanatlarının ilçede ya-
şatıldığını aktaran Yıldırım Belediye 
Başkanı Oktay Yılmaz, “YILMEK açıl-
dığı günden bu yana Yıldırımlı ka-
dınların buluşma noktası oldu. Kurs-
larımıza katılım oldukça yoğun. Yıl-
dırım Belediyesi olarak, kadınlarımızın 
sosyalleşebileceği ve kendilerine artı 
değer katabileceği mekânlarımızın 
sayısını artıracağız” dedi. (İHA)

Kentin markası haline gelen Bur-
saFotoFest, her sene olduğu gibi bu 
yıl da fotoğraf tutkunlarını Bursa’da 
buluşturuyor. 16 ülkeden 200 fo-
toğrafçının katıldığı ve 116 serginin 
yer aldığı festival çerçevesinde birçok 
atölye, söyleşi ve portfolyo değer-
lendirmeleri gerçekleştirildi. Merinos 
AKKM Hüdavendigar Salonu’nda 
yapılan söyleşilerde Timurtaş Onan, 
Özcan Yurdalan, Engin Güneysu ve 
Prof. Dr. Tansel Türkdoğan ile 

ABD’den Lynn Gilbert, İngiltere’den 
Zula Rabiovska, Bulgaristan’dan Vera 
Hadzhiyska ve Romanya’dan Zsuz-
sanna Fodor fotoğraf severlerle bir 
araya geldi. Konuk ülke oturumunda 
ise TÜRKSOY üyesi ülkelerden gelen 
fotoğrafçılar, yaşadıkları bölgelerdeki 
fotoğrafın gelişim serüveni ile ilgili 
katılımcılara bilgiler verdi. Ayrıca 
festivalde, 5 ayrı başlıkta atölye ça-
lışmaları düzenlendi. Öğr. Gör. Sey-
han Sayar ‘Pinhole Fotoğraf’ ve ‘Ala-
münit Fotoğraf’, Yusuf Aslan ‘Fo-
toğraflarla Hikaye Anlatıcılığı’, Doç. 
Dr. Gökhan Birinci ‘Analog Fotoğraf 
Atölyesi (Cyanotype)’ ve Özcan Yur-
dalan ‘Belgesel Fotoğrafa Giriş’ hak-
kında bilgiler verdi. Portfolyo de-
ğerlendirmelerinde ise çektikleri ka-
releri usta fotoğrafçılara göstererek 
tecrübeleri birinci ağızdan dinleyen 
Bursalı fotoğrafseverler, ayrıca pro-
jeler hakkında da fikir alışverişinde 
bulundu. 

(İHA)

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Sami 
Evirgen, yaklaşık 4 yıldır gezmediği 
hastane kalmayan hastasını kanser 
olmaktan kurtardı. 

Bursa’da gitmediği hastane, uy-
gulamadığı tedavi yöntemi kalmayan 
Aylin Yılmaz, çareyi tavsiye üzerine 
gittiği Özel Hayat Hastanesi’nde buldu. 
Yapılan araştırmalar, incelenen MR’lar 
sonucu Gastroenteroloji Uzmanı Dr. 
Sami Evirgen tarafından pankreasın 
kuyruk kesimindeki kistik tümör 
tespit edilen Aydın, kansere dönüşmek 
üzere olan lezyonu operasyonla alı-
narak sağlığına kavuştu. Yaptığı başarılı 
operasyon sonrası Aylin Yılmaz ve 
Emine Turhan ile bir araya gelen Uz-
man Dr. Sami Evirgen, “Aylin hanım’ın 
3 senelik bir hikayesi var. Birçok sağlık 
kuruluşuna tedavi için gitmiş, ancak 
bir sonuca varamamış. Kendisinden 
MR’larını istedik. Pankreasın kuyruk 
kesiminde gözden kaçan bazı lezyon-
ları gördük. Kansere dönüşmesi yük-
sek ihtimal olan bir kesimi de tespit 
edilerek ameliyatla alındı. Bu kistten 
de kurtulmuş oldu” dedi. Emine ha-
nımın şikayetlerini dinledikten sonra 
MR incelemelerini de değerlendiren 
Evirgen, “Kronik pankreatit hastasıyla 
karşı karşıya olduğumuzu gördük. 
Hem diyetini, hem de ilaç tedavilerini 
düzenledikten sonra hızla güzel so-
nuçlar aldık. Ağrıları belirgin bir şekilde 
azaldı. Diyetine dikkat ettiği sürece, 
güzel bir hayat onu da bekliyor” şek-
linde konuştu. Kronik pankreatit has-
tası olduğunu Dr. Evirgen sayesinde 
öğrendiğini belirten Turhan, “Bir sü-
redir tedavi görüyorum. Daha önce 
gittiğim hastanelerde sonuç alamadım. 
Eve gönderildikten 4 gün sonra kö-
tüleşmeye başlıyordum. Tekrar has-
taneye yatıyordum. Herhangi bir 
teşhis konulamadı. Yaptığım araştır-
malar sonucu buraya geldim. Şuan 
sağlığım yerimde. Her hangi bir atağım 
ve ağrım yok” dedi. Yaklaşık 4 yıldır 
pankreatit rahatsızlığı çektiğini belirten 
Yılmaz ise, “Sürekli rahatsızlanıyor-
dum. Gittiğim farklı hastanelerde teş-
his konulamadı. Değerlerim kimi za-
man çok düşük kimi zaman ise çok 
yüksek çıkıyordu. Emine hanım sa-
yesinde bu hastaneye geldim. 4 yıl 
önceki MR’larıma varıncaya kadar 
hepsi tek tek incelendi. Diğer dok-
torların bulamadığı rahatsızlığımı Dr. 
Sami Bey fark etti. Teşhisi koyduktan 
sonra da tedaviye başladık. Kansere 
çevirebilecek lezyon olduğu için acil 
ameliyata alındım. Şimdi çok şükür 
çok iyiyim” diye konuştu. (İHA)

Lefke Kapı suyolunda  
Osmanlı kitabesi bulundu

İznik Lefke Kapı’da 
yer alan tarihi 

çeşmenin suyolu 
tavanında Osmanlı 

kitabesi bulundu.

Gürsu’da gençler esnafa 
e-ticaret öğretecek
Gürsu Belediyesi Kollektif 
Kariyer Merkezi, gençleri ve 
esnafı çok sevindirecek yeni bir 
eğitim akademisi başlatıyor. Bu 
programla, gençlerin inovatif 
fikirlerinin ve aktif iş gücünün, 
esnafların dijital dönüşüm 
ihtiyaçları ile buluşturularak 
ülke ekonomisine katma değer 
üretilmesi amaçlanıyor.

Bursa Fotofest’e 
yoğun ilgi
Büyükşehir Belediyesi, 
Bursa Kent Konseyi ve 
Bursa Fotoğraf Sanatı 
Derneği işbirliğiyle 
düzenlenen Türkiye’nin en 
büyük ve uzun soluklu 
uluslararası fotoğraf 
etkinliği BursaFotoFest 
yoğun ilgi görüyor.

YILMEK’e 
yoğun ilgi

Teşhis konamayan 
hastayı kanserden 
kurtardı



İnegöl’deki kaza, Yenişehir yolu 
üzerinde meydana geldi. İnegöl’den 
Yenişehir istikametine seyir halinde 
olan İbrahim Sivrikaya (73) yöneti-
mindeki 16 KFB 78 plakalı motosik-
let, Esentepe Mahallesi Esenler Cad-

desi’nden yola çıkan M.A. (48) 
yönetimindeki 16 M 06111 
plakalı özel halk otobüsü ile 
kafa kafaya çarpıştı. Çarpış-

manın etkisiyle devrilen moto-
sikletten düşen sürücü ağır yara-

landı. Kaskı parçalara ayrılan moto-
siklet sürücüsü, olay yerine sevk edi-
len ambulansla İnegöl Devlet Has-
tanesine kaldırıldı. Yoğun bakım üni-
tesine alınan Sivrikaya, yapılan tüm 
müdahalelere rağmen 4 saat sonra 
hayatını kaybetti. Otobüs sürücüsü 
ise gözaltına alındı.  

(İHA)
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Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

15/6

14/7

11/3

15/5
14/7

12/8

13/6

14/7

13/4
11/2

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:35
08:05
13:00
15:24
17:45
19:10

BURSA
ÇARŞAMBA

15/6

CUMA

17/11

PERŞEMBE

17/8

11/6 İMSAK İYE

Bursa Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı’nın koordinesinde Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü 
Ahlak Büro Amirliği ekipleri tara-
fından yapılan teknik ve fiziki ta-
kipte şebekenin Bursa başta olmak 
üzere 3 ayrı ilde faaliyet gösterdiği 
belirlendi. Polis ekipleri tarafından 
yürütülen çalışmalarda örgütün te-

lefonda “yeni araçlarımız geldi” şif-
resiyle konuştuklarını tespit etti. 

13 YABANCI KADIN  
KORUMA ALTINDA 

Üç ilde eş zamanlı olarak ope-
rasyon gerçekleştiren polis ekipleri, 
12 şüpheliyi gözaltına aldı. Ope-
rasyonlarda fuhşa zorlandıkları öne 

sürülen 13 yabancı uyruklu kadın 
da koruma altına alındı. Şüphelilerin 
adreslerinde yapılan aramalarda 
kadınlara ait pasaportlar, fuhuştan 
elde edildiği değerlendirilen 21 bin 
lira ve telefonlar da ele geçirildi. 
Zorla fuhuş yaptırılan kadınlar sınır 
dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi 
Müdürlüğü’ne teslim edildi. Zanlılar 

emniyetteki işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edildi. Öte yandan 
şüphelileri takibe alan polis ekipleri, 
zanlıların telefonda “yeni araçları-
mız geldi” şifresiyle konuştuklarını 
ve zorla fuhuşa sürükledikleri ka-
dınların aldıkları paranın çetelesini 
tuttuklarını tespit etti.  

(İHA)

Osmangazi’deki yangın Panayır 
Mahallesi’nde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, bir araç markasına 
ait bayinin boya koruma alanında 
henüz bilinmeyen bir sebepten do-
layı yangın çıktı. Alevler kısa sürede 

otoparkta bulanan 1’i cip ve 3 oto-
mobile daha sıçradı. Alevleri görenler 
durumu itfaiye, sağlık ve polis ekip-
lerine bildirdi. Olay yerine gelen it-
faiye ekipleri zaman zaman patla-
maların yaşandığı yangına yaklaşık 
bir saat müdahale ederek kontrol 
altına alırken sıfır araçlar küle dön-
dü. Bayi otoparkında bulunan 2 sıfır 
araç kül olurken 2 otomobilde de 
ufak çaplı hasar meydana geldi. Yan-
gının çıkış sebebi araştırılıyor.  

(İHA)

Bursa’da bir araç bayisinin 
otoparkında bulunan 1’i cip  
2 araç yanarak kül olurken  
2 otomobilde de ufak çaplı 
hasar meydana geldi.

İnegöl’de özel halk 
otobüsüyle kafa 
kafaya çarpışan 
motosikletin 
sürücüsü, kaldırıldığı 
hastanede hayatını kaybetti.

Sıfır araçlar kül oldu

Bursa’da otomobil ve minibüsün alev 
alev yanarak kül olma anı cep telefonu 
kamerasına yansıdı.Osmangazi’deki olay 
Beşyol Mahallesi’nde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, seyir halindeki bir 
otomobil bir anda alev aldı. Sürücü oto-
mobili yol kenarına çekerek uzaklaştı. 
Büyüyen alevler park halindeki bir mi-
nibüse sıçradı. İhbar üzerine bölgeye it-
faiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay 
yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobili 
ve minibüsü müdahale ederek söndürdü. 
İki aracın alev alev yanma anı ise cep te-
lefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

Beşyol’da iki araç birden alev aldı
Drift atan genç 
sürücüye ceza yağdı

İnegöl’de drift atarken polisin 
dur ihtarına uymayan sürücü yaka-
landı. Sürücüye 9 bin 750 TL cezai 
işlem uygulandı. 

Akhisar Mahallesinde 16 F 5841 
plakalı otomobilin drift atarak sey-
rettiğini fark eden polis ekipleri, 
dur ihtarında bulundular. Dur ih-
tarına uymayan sürücü hızla kaç-

maya başladı. Yaklaşık 10 Kilometre 
süren kovalama sonucu araç, Bur-
sa-Ankara karayolu üzeri İnegöl gi-
rişinde durduruldu. Sürücü Ulaş Re-
sul T.(19)’ye dur ihtarına uyma-
maktan 850 TL ve drift atmaktan 9 
bin 125 TL cezai işlem uygulanırken, 
ehliyetine 2 ay boyunca el konuldu. 
(İHA)

Virajı alamayan 
sürücü, duran 
otomobile çarptı

Bursa’da virajı alamayan sü-
rücü, park halindeki otomobile 
çarptı. O anlar güvenlik kame-
rasına yansıdı. 

Osmangazi’deki olay, Bağ-
larbaşı Mahallesi’nde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, vi-
rajı alamayan sürücü park ha-
lindeki bir otomobile çarptı. 
Kazada herhangi bir yaralanan 
kimse olmazken otomobillerde 
maddi hasar meydana geldi. 
Kaza anı ise kameralara saniye 
saniye saniye yansıdı. (İHA)

Bursa’da bir evde çıkan yan-
gında üst katındaki komşusu 
çıkan yangını film gibi izledi. 

Nilüfer’deki olay Görükle 
Mahallesi’nde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, bir evde 
henüz bilinmeyen bir sebepten 
dolayı yangın çıktı. Alevler kısa 
sürede büyürken; bölgeye it-
faiye, sağlık ve polis ekibi sevk 
edildi. Evde bulunan bir oda 
alev alev yanarken üst katta 
oturan kişi ise yangını camdan 
seyretti. İtfaiye ekipleri yangına 
müdahale ederek söndürürken, 
o anlar cep telefon kamerasına 
yansıdı. (İHA)

Gemlik ve Mudanya’da ha-
berleşme nakil hatlarından 
kablo hırsızlığı yaptıkları iddia 
edilen 2 şüpheli tutuklandı. 

İl Jandarma Komutanlığın-
ca, Gemlik ilçesi Büyükkumla 
Mahallesi ve Mudanya ilçesi 
Esence Mahallesi’nde farklı ta-
rihlerde gerçekleştirilen 3 ayrı 
hırsızlık olayında, haberleşme 
ve enerji nakil kablolarının 
kesilerek çalındığı ihbarı üze-
rine çalışma başlatıldı. Jan-
darma Suç Araştırma Timi (JA-
SAT) ile jandarma birimleri 
tarafından yürütülen çalış-
mayla, zanlıların hırsızlık su-
çundan kayıtları bulunan A.Ö. 
(28) ve E.Y. (35) olduğu tespit 
edildi. Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcılığının talimatıyla göz-
altına alınan şüpheliler, jan-
darmadaki işlemlerinin ardın-
dan çıkarıldıkları nöbetçi sulh 
ceza hakimliğince tutuklandı. 
(AA)

Ev yangınını 
komşusu film izler 
gibi izledi

Kablo çalan iki 
kişi tutuklandı 

Şifreli fuhuş 
çetesine  
12 tutuklama
Bursa merkezli 3 ilde polis ekiplerince düzenlenen 
fuhuş operasyonunda ahlak polisi tarafından 
gözaltına alınan 12 şüpheli sevk edildikleri 
mahkemece tutuklandı.

Otobüsle çarpışan  
motosiklet sürücüsü öldü



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yeni-
şehir İlçe Teşkilatı’nın divan toplantısı, 
geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Yenişehir 
Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirilen divan toplantısına MHP genel 
merkez, il ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra 
AK Parti il ve ilçe yöneticileri ile belediye 
meclis üyeleri de katıldı. Divan toplantısının 
açılış konuşmasını yapan MHP Yenişehir 
İlçe Başkanı Arif Eren, Cumhur İttifakı’nın 
önemine vurgu yaptı. MHP’li ilçe beledi-
yesinin başarılı çalışmalarına da işaret eden 
Arif Eren, “Yerelden genele 2023’e doğru 
adayımız belli kararımız nettir. 2023 se-
çimlerinde Cumhurbaşkanı adayımız Recep 
Tayyip Erdoğan’dır. Cumhur İttifakı orta-
ğımızla çalışıyoruz ve çalışmaya devam 
edeceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi’yle 
kurduğumuz ittifakın yıpranmasına, muh-
temel siyasi kamplaşma ve kutuplaşmaya 
izin ve meydan vermeyeceğiz. Davamızın 

büyüklüğü oy oranıyla, oy sayısıyla değil, 
yüreğimizin asaleti, ülkülerimizin yüksek-
liğiyle ölçülür” dedi. 

EN ŞANSLI BAŞKAN 
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın 

da yerel yönetim olarak ilçede gerçekleş-
tirdikleri yatırımları anlattı. 2019 Yerel 
Seçimlerinde eğitimden turizme, ulaşımdan 
sosyal desteğe vaat ettikleri projelerin ta-
mamına yakınını hayata geçirdiklerini an-
latan Başkan Aydın, “Bugüne kadar Yeni-
şehir halkına vermiş olduğumuz sözleri 
bir bir yerine getirdik, getirmeye de devam 

edeceğiz.En şanslı belediye başkanı benim. 
2 ilçe başkanı, 2 il başkanı ve 13 milletve-
kilim var. Katkı sağlayan herkese teşekkür 
ediyorum” dedi. Başkan Aydın, Yenişe-
hir’deki yatırımlara desteğinden ötürü Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a 
da teşekkür etti. 

MUHTARLARA ROZET 
Partililerin yanı sıra vatandaşların da 

büyük ilgi gösterdiği divan toplantısında 
konuşan MHP MYK Üyesi Fevzi Zırhlıoğlu 
da 2023 Genel Seçimlerinin önemine 
işaret etti. Büyükşehir Belediye Başkan-

vekili Süleyman Çelik, MHP İl Başkan 
Yardımcıları Süleyman Tefekkür, Cemal 
Ersoy, Beşir Deniz, AK Parti İlçe Başkanı 
Fikret Hatipoğlu, Ülkü Ocakları İlçe Baş-
kanı Ahmet Çekil, MHP Kadın Kolları 
Başkanı Gülnur Çalışkan’ın yanı sıra sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri ile-
muhtarların da katıldığı toplantıda Mil-
liyetçi Hareket Partisi’ne üye olan 83 
kişiye rozetleri takıldı. MHP saflarına 
katılan isimler arasında Mahmudiye 
Muhtarı Mustafa Özgöven, Papatya Muh-
tarı Orhan Yıldız ve Dereköy Muhtarı 
Levent Nari de yer aldı. (İHA)
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Bir süre önce kendisine di-

rekt milletvekilliği için aday 
olup olmayacağını sormuştum. 
Partinin karar vereceğini, ken-
disinin bu noktada bir görüş 
ifade etmesinin mümkün ol-
madığını ve bunun parti gele-
nekleri açısından herkes için 
geçerli olduğunu söylemişti AK Parti 
Bursa İl Başkanı Davut Gürkan. Evet, o 
gün için ortaya çıkıp adayım demenin bir 
anlamı ve gereği yoktu ancak süreç şimdi 
geldi çattı.  

Kulislerdeki bilgiye göre AK Parti il 
başkanlarına aday olacaksanız bu ay 
içinde istifa edin mesajı iletilmiş. Türkiye 
genelinde en az 40 il başkanının aday 
olmak için istifa edeceği zaten konuşulu-
yordu. Ankara merkezli bilgilere göre 
Davut Gürkan’ın da bu yönde bir isteği ve 
iradesi var.  

Yani bu ay içinde Davut Gürkan da is-
tifa ederse bu sürpriz olmayacak. Dahası 
yönetiminden de bayağı bir arzulu arka-
daş olduğunu biliyoruz. 8-10 istifa peş 
peşe gelirse bu da şaşırtıcı olmayacak. İl 
yönetimindeki arkadaşların sosyal medya-
larına baktığınızda kimlerin aday olma 
eğiliminde olduğunu net bir şekilde anla-
yabiliyorsunuz.  

Tabi Bursa’da il başkanları arasında sa-

dece Davut Gür-
kan değil istifası 
beklenen. CHP İl 
Başkanı İsmet 
Karaca, yıllardır 
milletvekilliği ha-
yaliyle yatıp kal-
kıyor. Kendisinin 
adaylık için istifa 
etmesine kesin 
gözüyle bakıldı-
ğını söyleyebili-
riz. İYİ Parti İl 
Başkanı Selçuk 

Türkoğlu da daha önce bir kez MHP bir 
kez de İYİ Parti’den listelere girmişti 
ancak arka sıralarda olduğu için ceylan de-
risi turuncu koltuklara oturma şansı ol-
mamıştı. Türkoğlu’nun her ne kadar 
geçtiğimiz günlerde ön seçim olmazsa hiç-
bir yere aday olmam restini ortaya koy-
muş olmasına rağmen milletvekilliği 
rüyaları gördüğü ortada.  

Ancak İYİ Parti’de hem aday bolluğu 
hem de güç merkezlerinin fazlalığı nede-
niyle listelerde ön sıralarda olma ihtimali 
biraz zayıf. O nedenle belki il başkanlığı 
daha cazip gelebilir. Tabi bu arada İYİ 
Parti yönetiminden de vekillik için aportta 
bekleyenlerin olduğunu söylememize 
gerek yok. AK Parti’den sonra en fazla mü-
cadelenin CHP’de değil İYİ Parti’de olaca-
ğını düşünüyoruz.  MHP İl Başkanı 
Cihangir Kalkancı’nın yüksek ihtimalle 
aday olacağını da ifade edelim. Yine DEVA 
ve Gelecek İl Başkanlarının da istifa et-
mesi beklenebilir. 

Kabak, Turgay Erdem’in başına patladı!
“Nilüfer Belediyesi’nde LGBT’ye özel bir merkez 

yok” diye başladı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay 
Erdem sözlerine. Ve Belediye Başkanı bunu söylüyorsa 
doğrudur tartışmıyorum. Ancak Mustafa Bozbey döne-
minden gelen bu LGBT ilişkileri canını biraz daha sıka-
cak gibi Turgay başkanın.  

Öncelikle şunu ifade ederek devam edelim. Turgay 
Erdem, bu programın yani toplumsal cinsiyet eşitliği et-
kinliklerinin sadece Nilüfer Belediyesi’nde değil ülke ge-
nelinde 36 belediyede var olduğundan bahsetti. İçişleri 
Bakanlığı o halde Nilüfer’de olduğu gibi bu belediye-
lerde de müfettiş göndererek inceleme yapmalı. Dahası 
daha da vahim durumda olan Milli Eğitim konusu. Ola-
yın ortaya çıkmasının ardından Milli Eğitim Müdürlü-
ğü’nde hareketlilik sürüyor. Toplantı üzerine toplantı 
yapılıyor. Umuyoruz ki günah keçisi aramak için değil 
eğitim sisteminin içine sızmış bu meselelerin temizlen-
mesi için yapılıyordur toplantılar. Milli Eğitim’de birkaç 
kişinin görevden alınmasıyla kapanmaz bu konu.  

Gelelim tekrar Nilüfer’e. Tekrar altını çizelim. LGBT 
konularının neredeyse tamamı Mustafa Bozbey zama-
nından kalma. Mesela 2016 yılında LGBT dostu şehir 
sözleşmesine katılmışlar. Mesela Dernekler Yerleşke-
si’nde Özgür Renkler Derneği’ne yer vermişler ki der-
nek tamamen LGBT propagandası üzerine 
yoğunlaşmış bir dernek. Halen Nilüfer Belediyesi’nin 
internet sitesinde yayımda olan şu haber ne demek is-
tediğimizi anlatacak, 

 “Eşitlikçi hizmet sözü veren ve bu doğrultuda LGBTİ 
Dostu Kentler Protokolü’nü imzalayan Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa Bozbey, Özgür Renkler Derneği üyele-
rini kabul etti. Nilüfer Belediyesinin ayrımcılıkla müca-
dele alanında yaptığı çalışmalar için Başkan Mustafa 
Bozbey’e teşekkürlerini ileten Özgür Renkler Derneği 

üyeleri, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinin eşitlik an-
layışında göz ardı edilemeyeceğine dikkat çektiler. 

Nilüfer Belediyesi’nin bu anlamda kapsayıcı çalış-
malar gerçekleştirerek insanların ötekileştirilmesine 
karşı kamusal düzeyde bir mücadele alanı başlattığını 
belirten Başkan Mustafa Bozbey de  toplumsal eşitliğin 
sağlanması için her daim birlikte atılacak bir adımın 
daha olduğunu sözlerine ekledi.3 yıldır Bursa’da hak 
mücadelesi veren ve LGBT’li bireylerin görünürlüğü 
için birçok etkinlik gerçekleştiren Özgür Renkler çalış-
malarına artık dernek olarak devam ediyor. En son 17 
Mayıs Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü’nde Ni-
lüfer Belediyesi ile birlikte etkinlikler gerçekleştiren 
Özgür Renkler Derneği üyeleri, dernekleşmenin ardın-
dan çalışmalarına ve projelerine daha güçlü bir şekilde 
devam edeceklerini belirtti.” 

Evet LGBT bireyler toplumun içinde var ve bu ülke-
nin vatandaşları. Her birey kadar hakları var. Yok sayama-
yız. Ancak altını çizelim. Bu mevzu propagandası 
yapılabilecek bir mevzu değil. Öne çıkarılması, tartışıl-
ması bile olumsuz etkileri olabilecek bir durum. Bursa bu 
konuda hassas bir şehir. Bile isteye bu hassasiyetin üze-
rine gitmek de doğru değil. Tekrar edelim. Her insan 
ayrım yapılmaksızın insan olmasından kaynaklanan hak-
lara sahiptir ve asla bu haklarına kimsenin müdahalesi 
kabul edilemez. Ancak küresel bir plan olan cinsiyetsizleş-
tirme çabalarına da asla müsaade edilmemeli. Yani propa-
gandaya izin verilmemeli. Hele okullarda hem de gençler 
arasında. Bu konuyu uzmanlarına bırakalım ve belediye-
ler ve Milli Eğitim bu konularda aktif rol oynamasın.  

Bence de çok dahli olmadan burada Turgay Erdem 
hedef oluyor. Turgay Bey hassasiyetleri göz önünde bulun-
durarak, geçmiş dönemden gelen sıkıntıları ortadan kaldı-
racak adımları da atar. Sözleşme ile başlayabilir örneğin.

Davut Gürkan 
için son  
günler mi? 

Alpaslan 

YILDIZ
alpaslanyldz@gmail.com

Tarihi mirası yoğun şehirlerin hika-
yelerinin yüzlerce, binlerce yıl ötesine 
dayandığını aktaran Aktaş, Bursa’nın 8 
bin 500 yıllık mazisi bulunduğunu ha-
tırlattı. Müslümanların ilk kez Abbasiler, 
Türklerin ise ilk kez Selçuklular döne-
minde Bursa bölgesine geldiğini anlatan 
Aktaş, Osmanlı’da 1450’li yıllara kadar 
önemli eserlerin birçoğunun Bursa’da 

hayat bulduğunu ifade etti. Bursa’nın 
farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını 
anımsatan Aktaş, şöyle konuştu: “Bursa 
tarihi boyunca göçlerle şekillenen bir 
şehir olmuştur. Göç önemlidir. Doğru 
yönetilirse her zaman şehri geliştirir. 
Göçle alakalı korumacı mantık vardır, 
karşı gelme gibi. Ben asla buna katılmı-
yorum ama doğru yönetilmesi gerektiğini 
de bir kez daha ifade etmek istiyorum. 
Yani Bursa kendisine gelen herkese 
kucak açmış, tabii ki şehrimiz de bir 
göçmen şehri oldu. Özellikle Balkan 
göçleri başta olmak üzere, devamında 
Kafkas göçleri ama Anadolu’nun her 
şehrinden, 80 ilinden de göç almış bir 
şehirdir.” (AA)

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gür-
kan, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana 
çeşitli kademelerde hizmet vermiş dava 
arkadaşları ve büyükleri ile buluşmalarını 
sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş’ın da katılımı ile 
son olarak önceki dönemlerde hizmet 
vermiş belde ve belde belediye başkanları 
ile toplantıda biraraya gelen Başkan Gür-
kan, Türkiye’ye ve millete hizmet yolunda 
emek veren, AK Parti’nin her alanda güçlü 
Türkiye hedefleri doğrultusundaki kutlu 
yürüyüşüne katılan her dava erinin ken-
dileri ve partileri için önemine vurgu 
yaptı. AK Parti’nin gücünü birlik ve bera-
berliğinden, halkın verilen hizmetlere 
karşı her seçimde sandıklara yansıttığı 

güveninden aldığını söyleyen Başkan Gür-
kan, “Şimdi hep birlikte yirmi yıldır ül-
kemize kattığımız kazanımları taçlandırma 
zamanı. İnşallah Cumhurbaşkanımız, Li-
derimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Türkiye’nin önüne serdiği Türkiye Yüzyılı 
vizyonu yolunda her zaman olduğu gibi 
çok çalışacak, üzerimize düşeni yerine 
getireceğiz. Türkiye’yi dünyada her alanda 
söz sahibi haline getiren, uluslararası 
alanda gündemi belirler konuma getiren, 
dünyadaki tüm mazlum milletlere umut 
olan liderimizin izinde her dönemden 
dava arkadaşımızla adımlarımızı sıklaş-
tırarak yürümeye devam edeceğiz” dedi. 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş ise tecrübe ve fikir paylaşımları 
yapılan bu toplantıların önemine vurgu 
yaptı. AK Parti’nin kuruluşundan bu yana 
yüreği Türkiye’ye hizmet sevdası ile atan-
ların biraraya geldiği bir dava hareketi 
olduğunu belirten Aktaş, “Bir ve beraberce 
daha nice güzel işlere imza atacağımıza 
olan inancımız tamdır” dedi. (Bülten)

Karacabey Belediye Başkanı Ali Öz-
kan, merkez ve kırsalda devam eden 
çalışmaları yerinde incelemeye devam 
ediyor. Özkan, kırsal mahallelerde 
yoğun bir şekilde süren parke taşı ça-
lışmalarının tamamlandığı mahalleleri 
ziyaret ederek, muhtar ve vatandaş-
lardan da bilgi alıyor.  

Bu kapsamda Beylik Mahallesine 
ziyaret gerçekleştiren Özkan, Muhtar 
Ersin Ayyıldız ile birlikte çalışmaları 
yerinde inceledi. Özkan, inceleme sı-
rasında vatandaşlarla da sohbet eder-
ken, istek ve önerileri de not aldı. 

YATIRIMLAR YAĞMUR GİBİ 
Başkan Özkan yaptığı açıklama-

da,“Karacabey’imizde 64 tane kırsal 
mahallemiz var, %80 oranında bu ça-
lışmalarımızı tamamladık.Hedefimiz 
1 yıl içerisinde tamamen bu çalışmaları 
bitirip, kırsal mahallelerdeki hayat stan-
dardını yükseltmek olacaktır. Şuanda 
Karacabey’imizde tabiri caizse yatırım 
yağmuru var. Yeşildere Barajı,Gölecik 
Barajı çalışmaları hızlı bir şekilde devam 
ederken,TEKNOSAB’da faaliyetler de-
vam etmektedir. Yaklaşık 50 bin kişiye 
iş imkanı sağlayacak bir proje. İstan-
bul-İzmir Otoyolu biliyorsunuz girişi 
ve çıkışı ilçemizden oldu. Şimdide hızlı 
tren projesi için start verildi ve çalışmalar 
başladı.Taşlık Mahallemizde ve Hürriyet 
Mahallemizde olmak üzere 2 tane 
durak olacak hızlı trenle alakalı. Kara-
cabey’de, Bursa Büyükşehir Belediyemiz 
tarafından altyapı seferberliği başlatıldı; 
içmesuyu kanal ve yağmur suyu çalış-
maları devam ederken, Yeniköy’ün 
arıtma ihaleside yapıldı.İnşallah en kısa 
zamanda faaliyete geçecek ve inşaata 
başlanacak” dedi. 

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR 
Başkan Özkan açıklamalarını şöyle 

sürdürdü: “Büyükşehir Belediyemiz ta-
rafından gasilhane, kültür merkezi ve 
yeni itfaiye binası yapılıyor.Bu altyapı 
çalışmaları sona erdikten sonrada şehir 
merkezimizdeki asfaltlama ve yol ça-
lışmalarımız devam edecek. Spor sa-
lonumuzu bitirdik ve bütün vatandaş-
larımızı burada sportif faaliyetlerde 
bulunmaya davet ediyoruz.Aynı şekilde 
gençlik merkezimizde kısa bir süre 
sonra hayata geçecek ve Karacabeyli 
vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçları 
birer birer tamamlanacak.Bu dönemi 
şanslı bir dönem olarak değerlendiriyor 
ve altyapıdaki bütün sıkıntıları Allah’ın 
izniyle çözmek istiyoruz.Karacabey’in 
çehresi değişiyor, Karacabey gelişiyor, 
Karacabey yeni yatırımlar alıyor.İşte 
bu büyümeyede bizler sağlıklı bir şekilde 
cevap vermek, bununla ilgili planla-
maları yapmak durumdayız. İnşallah 
birçok mahallemizde tamamlandığı 
gibi Beylik Mahallemizde de parke taşı 
çalışmaları kısa sürede tamamlanacak 
ve vatandaşlarımızda bu noktada nefes 
alacak.” Mahalle muhtarı Ayyıldızda 
mahalleye yapılan hizmetler nedeniyle 
Başkan Özkan’a teşekkür ederek, ça-
lışmalarında başarılar diledi. (AA)

MHP’den Yenişehir’de 
gövde gösterisi!

MHP Yenişehir İlçe Divan 
Toplantısı gövde 

gösterisine dönüştü. 
Aralarında muhtarların da 
bulunduğu 80’i aşkın isim 
MHP saflarına katıldı. İlçe 

Başkanı Arif Eren, 
“Davamızın büyüklüğü  
oy oranıyla, oy sayısıyla 

değil, yüreğimizin  
asaleti, ülkülerimizin 

yüksekliğiyle  
ölçülür” dedi.

“Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla hep 
birlikte adımlarımızı sıklaştıracağız”

“Bursa tarihi boyunca göçlerle 
şekillenen bir şehir olmuştur”

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut 
Gürkan, önceki dönemlerde 
hizmet vermiş belde ve belde 
belediye başkanları ile 
toplantıda biraraya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş da Marka 
Şehirler İçin Yerel Yönetimler 
Çalıştayı’nda kentin insan 
kaynağı açısından bereketli bir 
şehir olduğunu dile getirdi.

Yatırımlarla  
Karacabey’in 
çehresi değişiyor
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı Mustafa Gültepe, son 2 aydır 
tek rakamlı olarak büyüme rakamları 
ile karşılaştıklarını belirterek, en büyük 
pazarları olan Avrupa pazarında yaşanan 
resesyonun bu durumda etkili olduğunu 
söyledi. 2022 son çeyreği ve 2023 yılının 
ilk çeyreğinin zor geçebileceğini aktaran 
Gültepe, “Bizim hedefimiz 2023 yılında 
ilk 6 ayında olmasa bile ikinci 6 altı 
ayında Türkiye ihracatını yüzde 10 bü-
yütmek. 2022 yılı başında ortaya konulan 
250 milyar dolarlık hedefine Türkiye 
Cumhuriyeti ihracatçısı olarak ulaştık. 
12 aylık ihracatın 252 milyar dolar ci-
varında olacağını tahmin ediyoruz.” diye 
konuştu. 

Resesyon tehdidinin arttığını vur-
gulayan Gültepe, “Dünyanın farklı pa-
zarlarına girme noktasında Türkiye İh-
racatçılar Meclisi’nin içinde bulunan sek-
tör ve birliklerle beraber ticari heyetlerle 

ağırlık veriyoruz. Ticaret Bakanlığının 
ortaya koymuş olduğu uzak pazarlar he-
defleri doğrultusunda çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz Türkiye’nin çok fazla pay 
almadığı pazarlarla ilgili çalışmalara baş-
ladık. Bu hafta içinde Güney Kore’ye, 
ocak ayı sonu itibarıyla Venezuela’ya gi-
deceğiz. Özellikle Kuzey ve Güney Ame-
rika’yı hedef pazarlar haline getirdik. 
Eyalet eyalet gezip oradaki mevcut pa-
zarlarımızı yukarıya doğru çıkarmak için 
elimizden geleni yapacağız.” değerlen-
dirmesinde bulundu. 

Asgari ücret konusuna da değinen 
Gültepe, komisyonun çalışmalarını sür-
dürdüğünü hatırlatarak, şöyle devam 
etti: “Her iki tarafın da memnun olacağı 
bir sonucun çıkmasını umuyoruz. En-
flasyonun yüksek olduğu yerlerde beklenti 
de yüksek oluyor. 2022 yılında bunu ya-
şadık. Ocak ve temmuzda iki zam verildi. 
Fiyat verenler ve satanlar çok hassas ol-
malı. Vererek ve fiyatları yükselterek bir 
yere gidemeyiz. Kurun da enflasyon 
kadar artması gerektiğini düşünüyoruz. 
Enflasyon artarken kur aynı kalırsa Tür-
kiye rekabetçiliğini kaybeder. Mevcut 
pazarlarda aşağı doğru bir gerileme 
başlar. (Asgari ücret) 2023 yılında eğer 
üretici ve ihracatçı 500-600 dolar gibi 
rakamlarla karşılaşırsa rekabetçiliğimizi 
çok daha fazla kaybederiz. 2023 yılında 
ortaya koyduğumuz 275 milyar dolar 
ihracat hedefimizi yakalama şansımız 
kalmaz.” (AA)

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfe-
derasyonu’ndan yapılan açıklamaya 
göre, Türkiye’nin 7 bölgesinden, 18-
30 yaş aralığındaki 1700 gençle, iş ter-
cihleri ve kariyer planlamalarına dair 
anket yapıldı. Ankete katılan gençlerin 
yüzde 29’u, eğitimi esnasında profes-
yonel kariyeri için staj yaptığını veya 
çalıştığını, yüzde 61’i ise çalışmadığını 
kaydetti. “Şu ana kadar kaç kez müla-
kata girdiniz?” sorusuna, gençlerin 
yüzde 69’u “10’dan az”, yüzde 31’i 
“10’dan fazla” yanıtını verdi. 

“Çalışmak istediğiniz kurumlara yö-
nelik başvurunuzu yaparken önceliğiniz 

nedir?” sorusunu, katılımcıların yüzde 
38’i “maaş”, yüzde 21’i “pozisyon”, 
yüzde 13’ü “yan haklar”, yüzde 11’i 
“eğitim ve gelişim olanakları”, yüzde 
8’i “şirketin markası”, yüzde 5’i “şirketin 
vizyon/misyon/amaç/değerleri”, yüzde 
4’ü “şirketin kültürü” şeklinde cevapladı. 
“Kariyerinizi kamuda mı, özel sektörde 
mi planlamak istersiniz?” sorusuna ise 
gençlerin yüzde 57’si kamuda, yüzde 
34’ü özel sektörde, yüzde 9’u ise “fark 
etmez” yanıtını verdi. 

“GENÇ NÜFUS POTANSİYELİNİ  
DAHA ETKİN KILMALIYIZ” 
Konfederasyon Genel Başkanı Bilal 

Okudan, anketle ilgili değerlendirme-
sinde, Türkiye’nin genç nüfus potan-
siyelinin önemli bir fırsat penceresi 
sunduğunu belirterek, şunları kaydetti: 
“Bu fırsatı iyi değerlendirmemizin, ül-
kemizin dünyanın en büyük 10 eko-
nomisi ve en güçlü ülkeleri arasında 
olabilmesinde önemli bir yapı taşı ola-
cağı kanaatindeyiz. Bu durum da ül-
kemizin ekonomik büyüme ve kalkın-
masına katkı noktasında, genç nüfus 
potansiyelimizi daha da etkin kılmamız 
gerekliliğini ortaya koyuyor.” (AA)

Zeytinde hasat mevsimi devam 
ederken, Orhangazi genelindeki 
zeytinyağı fabrikalarında da üretim 
telaşı yaşanıyor. Bu yıl Orhangazi 
genelinde 30 bin ton yağlık zeytin 
üretimi beklenirken, Orhangazi’de 
12 civarındaki fabrikada zeytinyağı 
üretiminin de bu yıl rekor seviyeye 
ulaşacağı belirtildi. Orhangazi’nin 
önemli yağ fabrikasında sezonun 
yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye’nin 
en kaliteli sofralık zeytininin ye-
tiştiği Orhangazi bölgesinde zeytin 
rekoltesi her yıl artarken; buna 
bağlı olarak yağlık zeytin üretimi 
de aynı oranda yükseliyor. Bu yıl 
zeytin rekoltesinin tüm zamanların 
en yüksek seviyesine ulaştığı Or-
hangazi bölgesinde ilçe genelinde 
12 ayrı zeytinyağı fabrikasında üre-
tim de 7/24 esasına göre devam 
ediyor. 

YAĞLIK ZEYTİN YÜZDE 30  
SEVİYELERİNDE 
Orhangazi İlçe Tarım Müdür-

lüğü verilerine göre bu yıl Orhan-
gazi’de 48 bin ton civarında sofralık 
zeytin üretimi bekleniyor. Yağlık 
zeytin miktarının ise bu yıl yaklaşık 
21 bin ton civarında olması bekle-
niyor. İlçe Tarım Müdürlüğü veri-
lerine göre 10 yıl önce Orhangazi’de 
zeytin üretiminin yaklaşık yüzde 
10’luk bölümü yağlık zeytin olur-
ken, bu yıl yağlık zeytin oranının 
yüzde 30 civarında olması bekle-
niyor. Sezonun en yoğun olduğu 
dönemlerin yaşandığı Orhangazi’de 
Yaşam Olive’de günlük 70-80 ton 
kapasiteli bir tesis olduğunu belirten 
fabrika yetkilileri, “Bugün itibarı 
ile günlük yaklaşık 25 ton üretim 
kapasitesi mevcut. Sezon boyunca 
1000 ton zeytini yağa dönüştürme 
hedefimiz var” diye görüş belirttiler. 
(İHA)

TÜRK-İŞ Başkanlar 
Kurulunda asgari 
ücret toplantısı   

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 
Genel Başkan Ergün Atalay baş-
kanlığında bugün toplanıp asgari 
ücret görüşmelerinde izlenecek 
yol haritasını masaya yatıracak. 
Doğrudan 7 milyondan fazla ça-
lışanı, dolaylı olarak ise tüm va-
tandaşları ilgilendiren yeni asgari 
ücreti belirleme çalışmalarında 
süreç bugün saat 14.00’te Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki 
ilk toplantıyla başlayacak. İşçi, 
işveren ve hükümet temsilcile-
rinden oluşan 15 kişilik Asgari 
Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi 
kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, 
bu toplantıdan saatler önce Baş-
kanlar Kurulu’nu toplayacak. 
Konfederasyona üye 34 sendi-
kanın yöneticilerinin katılacağı 
toplantıda, sendikaların asgari 
ücrete dair görüş ve talepleri alı-
nıp, görüşmelerde izlenecek yol 
haritası masaya yatırılacak.  

TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu’nda, konfederasyo-
nun Açlık ve Yoksulluk Sınırı 
Araştırması’ndaki rakamları, gıda 
enflasyonundaki oranları ve üc-
retler üzerindeki gelir vergisi yü-
künü gündeme getirecek. Bu yıl 
Komisyonda işçi heyetinin baş-
kanlığını TÜRK-İŞ Genel Sekreteri 
ve Türk Metal Sendikası Genel 
Başkanı Pevrul Kavlak yürütür-
ken, heyette Haber-İş Sendikası 
Genel Başkanı Veli Solak, Tarım-
İş Sendikası Genel Başkanı İlhami 
Polat ve Türkiye Çimse-İş Sen-
dikası Genel Başkanı Zekeriya 
Nazlım yer alacak. (AA)

Zeytinyağı  
üretiminde rekor 
bekleniyor  

Granada Luxury Belek’te düzenlenen 
toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı 
olarak ortaya konulan iradenin temelinde, 
birlikte yapma, birlikte çalışma ve birlikte 
üretim yattığını söyleyen Bakan Kirişci 
“Artık yeni bir yüzyıla adım atmak üze-
reyiz. Bu yüzyılın adı “Türkiye yüzyılı”. 
Burada tarımsız ve ormansız bir yüzyılı 
düşünmek mümkün değil. Bundan dolayı 
da tarım ve ormanın ağırlıkta olacağı bir 
yüzyılı inşallah gelecek yıldan itibaren 
idrak ediyor olacağız. Tarım Türkiye yüz-
yılının en güçlü ayaklarından birisi olmak 
zorunda ise o zaman bizim buna ilişkin 
ana hatları belirtmemiz gerekmektedir. 
Bizim kendi kültürümü, kendi tarihimiz 
ve oradan süregelen bir takım değerlerimiz 
var. Bu değerlerimizin yeni yüzyılda nasıl 
şekillenmesi gerektiği konusunda mutlaka 
bizim de bir çalışma yapmamız gerekiyor. 
Bakanlık olarak göreve geldiğimiz gün 
bu çalışmayı başlattık. Tıpkı pandemiden 
sonra yeni normalden nasıl bahsediyorsak 
Türkiye yüzyılı için de bizim yeni bir 
şeyler söylememiz gerektiği açıktır” ifa-
delerini kullandı. 

“TARIM MİLLİ GÜVENLİK  
MESELESİ HALİNE GELDİ” 
Tarımın, pandemiden sonra uzun süre 

stratejik bir sektör olarak algılanmadığını 
belirten Kirişci, “Uzun bir dönem ülkemizde 
ve dünya genelinde sanki tarım sektörü 
gelir getiren ve insanlar için stratejik olan 
bir sektör değilmiş gibi algılandı. Bundan 
dolayı da tarım topraklarımız, suyumuz ve 
diğer girdilerimiz konusunda hoyratça dav-
randığımızı söylememiz çok abartı olmaz. 
Açıkçası tarım adeta bir milli güvenlik me-
selesi haline gelmiş ve stratejik ürünler vaz-
geçilmez olarak ifade edilmeye başlanmıştır. 
İnsanların üç temel ihtiyacı olan beslenme, 
barınma ve giyinme. Tarım da aslından 
bunların her üçünü karşılayan bir sektör. 
Unutmayalım ki biz millet olarak kıl çadır-
lardan geldik. Bu sebeple tarımı Türkiye 
yüzyılının kilit taşlarından birisi olarak de-
ğerlendiriyoruz” şeklinde konuştu. 

“ÇIKAN KANUNLAR  
BİZE YOL GÖSTERİCİ OLDU” 
Hukuk devletinde mevzuat önemli ol-

duğunu aktaran Bakan Kirişci, “Biz iktidara 
gelene kadar bizden önce bir hükümet 
yoktu diyemeyiz elbette. Kim hangi katkıyı 
sağladıysa buna da müteşekkiriz ama dü-
şünün ki tarım ülkesi olarak bilinen bir ül-
kenin tarım kanunu yoktu, ıslahçı hakları 
kanunu yoktu, tohumculuk kanunu yoktu, 
lisanslı depoculuk kanunu yoktu. Toprak 
koruma ve arazi kullanım kanunu yoktu. 
Bunun gibi 10’un üzerinde temel ve vazge-
çilmez kanunlar bu dönemde çıktı ve bize 
yol gösterici oldu. Bugün eğer bir tarım ka-
nunu varsa ve bu kanununda desteklemenin 
nasıl yapılacağı tanımlanmışsa bu önemlidir. 
Biz bu kanunla yol yürüyoruz” dedi. 

ÜRETİCİLERİ TEBRİK ETTİ 
Türkiye’de son dönemde yaşanan nüfus 

artışına yönelik açıklamalarda bulunan Ba-
kan Kirişci, “2002 yılından bugüne Türkiye 

nüfusunun üzerine 20 milyon nüfus ekledi. 
Bunu kimse konuşmuyor. Türkiye tarımda 
öncü olarak gösterilen bir ülkenin nüfusunun 
1.2 katı neredeyse büyüklükte bir nüfusu 
son 20 yılda kendi nüfusuna eklemlenmiş 
durumda. Bu ülkeye gelen misafirlerimizin 
turistlerin sayısı da 2002’de 15 milyon iken 
bugün 52 milyonlara dayandı. Elde etmiş 
olduğumuz turizm gelirleri elbette var ama 
bu turistlere bu ülkenin üreticilerinin üret-
tiklerini ikram ettiğimizi de herkesin bilmesi 
lazım. Yani 85 milyonun yanı sıra bir de bu 
ülkeye gelen turistleri ve ülkeyi güvenli 
liman olarak görüp sığınan 5 milyona yakın 
sığınmacıyı da doyuran bir üretici var. Ben 
bunlara her daim eli öpülesi üreticiler di-
yorum” diye konuştu. 

“BU YILKİ İHRACAT BEKLENTİMİZ  
30 MİLYAR DOLAR” 
2002 yılında 3.8 milyar dolarlık bir ih-

racatın olduğunu belirten Kirişci, “Bu ih-
racatımız 2021 yılı itibariyle 25 milyar 
dolara geldi. Bu yıl ki beklentimiz 30 milyar 
dolar. 2023 Cumhuriyetimizin 100. Yılında 
inşallah 2002 deki tüm Türkiye ihracatına 
eşdeğer tarım ürünleri ihracatı gerçekleşmiş 
olacak. Biz refahtan kaynaklı olarak ihti-
yaçlarımızın ve ürün çeşitliliğinin arttığını 
da bunun üzerine ekleme dediğimizde ger-
çekten son 20 yılda çıkarılan bu yasaların 
verilen desteklerin Cumhurbaşkanımızın 
tarım sektörüne atfetmiş olduğu değerin 
çok önemli olduğunu ve bunun bir sonucu 
olduğunu hepimizin kabul etmesi lazım” 
şeklinde konuştu. 

“BİTKİSEL ÜRETİMDE  
TÜM ZAMANLARIN  
REKORUNU KIRACAĞIZ” 
Bitkisel üretim konusunda rekor seviyeyi 

ulaşılmasının hedeflendiğini belirten Kirişci, 
“Tabii ki 98 milyon ton olan üretimimiz 
117 milyon tona çıkmıştı. Kuraklığa rağmen 
2021 yılında ve bu yıl tüm zamanların in-

şallah rekorunu kıracağız diyoruz. 127 mil-
yon tonu bitkisel üretimde göreceğiz. Hay-
vansal üretimde de aynı şekilde büyük 
başta küçükbaşta ve diğer hayvancılıkla 
ilgili faaliyetlerimizde de benzer bir şekilde 
artışların olduğunu çok rahatlıkla söyleye-
biliriz” ifadelerini kullandı. 

“TARIMI ANLATMA KONUSUNDA  
EKSİĞİMİZ VAR” 
Tarımı tanıtma ve anlatma konusunda 

eksiliklerin olduğunu aktaran Kirişci, “Bizim 
bir tanıtım ve anlatım eksikliğimiz var. Biz 
kimseye bunlar bizi anlamıyorlar demeyelim. 
Anlatamadığımızı ve bu konuda yeterli ol-
madığımızı kabul ederek daha iyisini nasıl 
yapmamız gerektiğini hep birlikte tartışalım. 
İşe ana sınıfına giden çocuklardan başla-
yalım. Ana sınıfındaki çocuklardan başla-
yarak tohum, tohumculuk un ne olduğunu 
hibritin olduğunu tohumun veya bir ka-
lıntının ne olduğunu bunları bir anlatalım. 
Bizim maalesef tarımı bilip yazan az sayıda 
bizim tarım okuryazarımız var. Bundan 
dolayı bizim sorumluluğumuzun bir miktar 
daha fazla olduğu. Bu çerçevede de okul 
çocuklarından başlayarak toplumun bütün 
kesimlerini bilgilendirmenin gayreti içeri-
sinde olalım. Bakanlık olarak biz kendi 
bunlara yer vermek adına Tarım Orman 
Gençlik Konseyi’ni kuracağız inşallah bunun 
çalışmaları hızla devam ediyor. Buralara 
başvuru süreçlerini başlattık ve buralara 
yapılan bu başvuruları değerlendirdikten 
sonra bu konseyin oluşumu konusu gün-
deme gelecek ve ben buralardan da çok is-
tifade edeceğimizi düşünüyorum. Türki-
ye’nin yaş ortalaması 33. Teknofest kuşa-
ğının ürettiği ürünlerle iftihar eden bir 
Türkiye’nin tarım alanında da kendi Tek-
nofest kuşağı gibi Bir kuşağı mutlaka ortaya 
çıkarması ve bunların alın ve akıl terinden 
istifade etmesi bizim olmazsa olmazımız 
olmalıdır” dedi. (İHA)

Gençlerin iş tercihi 
kamudan yana
Türkiye Gençlik Kulüpleri 
Konfederasyonu’nun 
(GENÇ KONFED), iş 
tercihleri ve kariyer 
planlamalarına dair yaptığı 
ankete katılan gençlerin 
yüzde 57’si kamuda, yüzde 
34’ü özel sektörde, yüzde 9’u 
ise her iki alanda da 
çalışabileceğini ifade etti. 

TİM Başkanı Gültepe, 
“(Asgari ücret) 2023 yılında 
eğer üretici ve ihracatçı 500-
600 dolar gibi rakamlarla 
karşılaşırsa rekabetçiliğimizi 
çok daha fazla kaybederiz. 
2023 yılında 275 milyar dolar 
ihracat hedefimizi yakalama 
şansımız kalmaz.” dedi. 

Tohum Yetiştiricileri Alt 
Birliği’nin Antalya’da 
düzenlediği, ‘Tarımda 
Türkiye Yüzyılı’ 
toplantısında konuşan 
Tarım Bakanı Kirişci, 
tarımın bir milli güvenlik 
meselesi haline geldiğini 
belirterek, bu yılki ihracat 
beklentisinin ise 30 milyar 
dolar olduğunu söyledi.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis 
Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komis-
yonunun “Uluslararası Yaşlı Refahı Çalış-
tayı” sonrasında gazetecilerin sorularını 
yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğ-
lu’nun “Gazi Meclis” ifadesine itirazına 
ilişkin değerlendirmesi sorulan Şentop, 
şöyle konuştu: “Meclisimizin, ‘Gazi Meclis’ 
unvanı sadece TBMM’ye ait bir unvan. 
Dünyada hiçbir parlamentoya nasip ol-
mayan bir unvandır. Önce TBMM, milli 
mücadeleyi yöneten bir Meclis’tir, daha 
sonra devletimizi kuran bir Meclis’tir. Esa-
sen birçok ülkede devlet, kurumlarıyla 
mevcut, parlamentolar sonradan oluştu-
rulmuştur. Bizde ise Meclisimiz, devleti 
yeniden bütün kurumları ile inşa eden 
bir Meclis’tir. Meclisimizin gazilik unvanını 
tesadüfen veya tarihin sadece belli bir dö-
neminde elde etmiş olmadığını, 15 Temmuz 
gecesi burada kahramanca bir direnişle 
de bulunan arkadaşlarımız göstermiştir. 
Bu açıdan Meclisimizin bu unvanına karşı 
saldırıyı büyük bir saygısızlık olarak de-
ğerlendiriyorum. Kim yaparsa yapsın. Ay-
rıca TBMM’ye hürmeti olmayanların, mil-
lete herhangi bir vaadi de olamaz. Parla-
mento, bu parlamentodur. Seçimden önce 

de aynı seçimden sonra da aynı parlamento. 
Eğer bu parlamentoya saygı göstermiyor-
sanız, niye siyaset yapıyorsunuz, niye bu 
parlamentonun içinde bulunuyorsunuz?” 
Meclis Başkanı Şentop, milletvekillerinin 
birçok sorumluluğu bulunduğunu ancak 
birinci meselenin TBMM’ye saygı göster-
mek olduğunu vurguladı. Şentop, Meclis’e 
ve gazilik unvanına karşı bir saygısızlığı, 
hiç kimsenin mazur görmesinin mümkün 
olmadığını ifade etti. 

“HAKARET, FİKİR  
HÜRRİYETİ DEĞİLDİR” 
Şentop, bütçe görüşmelerinin, özel bir 

görüşme takvimi içinde yapıldığını belir-
terek, herkesin takvimin işleyişini de dik-
kate alarak, bu sorumluluk içinde hareket 
etmesini istedi. TBMM Başkanı Şentop, 
Meclis’in kişisel bir mekan olmadığının 
altını çizerek, milleti temsil sorumluluğu 
içinde hareket edilmesi gerektiğini bildirdi. 
Parlamentoların konuşma mekanları ol-
duğunu dile getiren Şentop, “Hakaret, 
fikir hürriyeti değildir. Gürültü yapmak, 
bir fikir açıklamak değildir. Parlamentonun 
çalışmalarını, konuşanların fikirlerini açık-
lamasını saygıyla takip etmek lazım. Farklı 
görüşü olanların da sözlerini söyleyebile-
cekleri imkanlar iç tüzüğümüzde de vardır.” 
ifadelerini kullandı. Fikre fikirle cevap ve-
rileceğine işaret eden Şentop, sıra kapak-
larına vurarak, slogan atarak, parlamentoda 
değil de sanki ilkokulda öğrencilerin koro 
faaliyetinde gibi kürsüdeki hatipleri ko-
nuşturmamaya çalışmanın, yanlış işler ol-
duğunu, TBMM’ye yakışmadığını belirtti. 
Şentop, milletin takdirinden hiçbir şeyin 
kaçmayacağını sözlerine ekledi. (AA)

Antalya’da düzenlenen 7. Ulus-
lararası Siber Suçlar Çalıştayı’nda 
konuşan İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, “15 Temmuz öncesi FETÖ’nün 
en çok yuvalandığı ve içerisini bo-
şalttığı yer siber alanıydı. Devleti 
savunmasız bırakmıştı. Küresel ve 
uluslararası güç merkezleri yine ka-
fasını kuma gömdü. Aynen pande-
mide, terör saldırılarında olduğu 
gibi. Türkiye siber güvenlik anlamın-
da dünyada önde gelen noktalardan 
birindeyiz. Bizim tahminiz FETÖ’nün 
dijital materyallerinin 700-750 bin 
civarında olabileceği yönde idi. Oysa 
2 milyon 800 bin dijital materyale 
kadar ulaştık. O gün 500 yeni per-
sonel aldık. Canlarını çok acıttık, 
daha da acıtacağız. Yılgınlık göster-
medik. 15 Temmuz öncesi 59 ilde 
olan siber suçlarla güvenlik birimle-
rini 81 ile genişlettik” dedi. 

15 Temmuz öncesi yılda 45 bin 
dijital materyalin incelendiğini be-
lirten Soylu, “Bugün bu sayı 780 
bine yükseldi. Bunlar tamamlanma-
mış olsaydı bugün FETÖ ile ilgili da-
valar devam ediyor olacaktı, çöze-
meyecektik. Buradaki 17 kat artan 
inceleme kapasitesi FETÖ’yü dün-
yanın başına bela eden Amerika’yı 
ve uzantılarını rahatsız etmektedir. 
Bu rahatsızlık devam edecek. Bu ka-
biliyet ile çok daha güçlü adımları 
atabilme yetkinlikleri elde edildi. Sa-

dece 2022 yılında bin 178 planlı ve 
plansız operasyon yaptık. 7 bin 588 
şahıs hakkında adli işlem başlattık. 
Ve suçtan elde edilen 8 milyon 950 
bin TL nakit para, 39 milyon 671 
bin TL değerinde mal varlığına el 
koyduk. Jandarmamızın gücünü de 
dahil ettik. 2025 yılı sonuna kadar 
tüm illerde şube müdürlüğü kurmayı 
hedefliyoruz. Dünyanın yüzde 65’ine 
yakın bir kısmının internet kullan-
dığını biliyoruz. Bizim tespit edebil-
diğimiz isimli veya isimsiz hesapların 
3’te 1’i bot ve terör destekçisidir. Bu 
alanın masum bir alan olduğunu 
kimse bize söylemesin. Dikkatli olun, 
doğru ve yanlış bilgiden emin olma-
dan itibar etmeyin. Yüzde 50’nin 
üzerinde kurgulanmış bir sosyal med-
ya tablosu ile karşı karşıyayız” açık-
lamasına yer verdi. 

“DÜNYAYI YENİ BİR  
TEHLİKE BEKLİYOR” 

Dünyada iletişimin artık uydular 
üzerinden yapılacağını belirten Soylu, 
“Dünyayı yeni bir tehlike bekliyor. 
Bu sistemde suçluyu nasıl yakalaya-

cağız? Elon Musk ve Amerika izin 
verirse yakalarsınız. Kusura bakma-
yın, ben hayatımın sonuna kadar 
bakanlık yapacak değilim, ama ben 
devletime güvenmek zorundayım. 
Devletimin bağımsız hareketine gü-
venmek zorundayım. Uydular üze-
rinden yapılacak iletişim, yargının 
kararına rağmen takip edilemeyecek 
ve dinlemeyecekse ki dinlemeyecek, 
suç isnat edilse de adli takip yapıla-
mayacak. O zaman ben vatandaşımı 
suça ve suçluya karşı nasıl koruya-
cağım? İstanbul bombalamasını ger-
çekleştirenlerin kullandıkları yöntem 
ile beraber bunu sağlayabilme kabi-
liyetine sahip değil. Bütün dünyada 
uyduya çıktığı andan itibaren tüm 
suç örgütlerinin önü açılacaktır. Bu, 
devletlerin işlevsiz hale gelmesinin 
bir adımıdır. Bu kadar net söylüyo-
rum. Ben adli takipten bahsediyorum, 
hiçbir soruşturmayı sonuca erdire-
meyiz. Evet, belki iletişim ücretleri 
düşecek, suç ve suçlu için yepyeni 
bir pencere açılacak. Kendileri takip 
ederek kendileri karar alacak” ifade-
lerini kullandı. (İHA)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğ-
lu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan 
Aurescu ile bakanlıktaki görüşmesi-
nin ardından düzenlenen ortak basın 
toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, 
Yunanistan’ın Rodos ve Midilli ada-
larında gerçekleştirdiği askeri tatbi-
kata yönelik soru üzerine, “Maalesef 
Yunanistan provokasyona devam 
ediyor. Tabii bizim buna karşı sessiz 
kalmamız mümkün değil.” dedi. Yu-
nanistan’ın silahsızlandırılmış ada-
ların statüsünü ihlal ettikten sonra 
Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere (BM) 
hukuki argümanlar içeren mektuplar 
yazmasının Yunanistan’ı çıldırttığını 
dile getiren Çavuşoğlu, “Bahsettiğimiz 
adalar ve bazı adalar 1923 Lozan ve 
1947 Paris barış antlaşmalarıyla Yu-
nanistan’a verilmiştir ve bir şartla 
verilmiştir. Yunanistan buraları si-
lahlandıramaz çünkü bu anlaşmanın 
adı ‘barış antlaşması’ ve dolayısıyla 
Yunanistan buralara silah getiremez.” 
şeklinde konuştu. 

Yunanistan’ın ahdi yükümlülük-
lerini yerine getirmediğine dikkati 

çeken Çavuşoğlu, “Kime karşı yapı-
yor? Türkiye’ye karşı yapıyor. Yani 
barışı aslında istemeyen Yunanistan 
çünkü barış anlaşmalarını ihlal ediyor. 
Biz hukuki argümanlarımızı (BM’ye) 
gönderdikten sonra cevaplarına bak-
tığımız zaman tamamen siyasi, de-
magoji içeren cevaplar çünkü haksız. 
Hukuki argüman ortaya koyamıyor.” 
ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, si-
lahsızlandırılmış adaların statüsü ile 
egemenlikleri arasında doğrudan bir 
bağlantı olduğuna da vurgu yaparak, 
“Yunanistan bu ihlalden vazgeçmezse 
bunların egemenliği tartışılır. Diğer 
taraftan Yunanistan bizim güvenli-
ğimize yönelik bu anlaşmalara rağ-
men olumsuz adımlar atıyor, buraları 
silahlandırıyor, başka adımlar atıyor. 
Dolayısıyla bizim buna karşı sessiz 
kalmamız mümkün değil. Yani si-
lahsızlandırılmış adaların statüsünü 
ihlalden Yunanistan’ın vazgeçmesi 
lazım. Ya Yunanistan bu konuda geri 
adım atar ve bu anlaşmalara uyar ya 
da biz gereğini yaparız.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın “Bir gece ansızın” sözünü 
hatırlatan Çavuşoğlu, şunları kay-
detti: Yunanistan’ın anlaşmalara uy-
madığını yineleyerek, “Biz bunlara 
sessiz kalamayız. Gerekli adımları 
hem hukuki zeminde hem BM başta 
olmak üzere uluslararası örgütler 
nezdinde hem de sahada atmaya de-
vam edeceğiz. Gerekli her türlü ted-
biri alacağız. Yunanistan şunu unut-
masın, rüzgar eken fırtına biçer. 
Barış istemiyorsan biz de gereğini 
yaparız. Bir gece ansızın.” Çavuşoğlu, 
Rumen mevkidaşıyla, NATO Dış-
işleri Bakanları Toplantısı için geçen 
hafta Bükreş’te bir araya geldikle-
rini hatırlatarak Türkiye-Romanya 
ilişkilerinin temelinde karşılıklı 
güven ve müttefiklik anlayışı 
olduğunu, 2021’de iki ülke ara-
sındaki stratejik ortaklığın 

10’uncu yıl dönümünü kutladıklarını 
söyledi. 

Çavuşoğlu, terörle mücadele ko-
nusunda yakın işbirliklerinin oldu-
ğuna işaret ederek şunları söyledi: 
“Özellikle PKK ve diğer illegal ör-
gütler, organize suçlar konusunda. 
Maalesef FETÖ’nün mevcudiyeti var 
ve bu konuları da özellikle baş başa 
görüşmemizde ele aldık. Vize konu-
sunda sıkıntılar vardı, Romanya bu 
sıkıntıların giderilmesi için ilave per-
sonel görevlendirdi ve süreci hızlan-
dırmak için adımlar atı-
yor. Romanya’da 
yaşayan Kırım-
Tatar toplu-
mu da ara-
mızda güç-
lü bir bağ. 
O n l a r ı n 
temsilcile-
riyle de bir 
araya gel-
dik ve on-
lar da özel-
likle Ro-
m a ny a ’d a 
uzun yıllar-
dır yaşamak-
tan elde ettik-
leri haklardan 
dolayı son 
d e -

rece mutlular.” 
Bakan Çavuşoğlu, Rumen mev-

kidaşıyla Ukrayna’daki savaş başta 
olmak üzere bazı bölgesel konuları 
da ele aldıklarını, Ukrayna konusunda 
tutumlarının tamamen örtüştüğünü 
vurgulayarak savaşın bir an önce 
sona ermesini temenni etti. Ukray-
na’ya her türlü insani yardım dahil 
gerekli desteği vermek konusunda 
da hemfikir olduklarını belirten Ça-
vuşoğlu, şunları kaydetti: “Tahıl an-
laşmasının sorunsuz bir şekilde iş-
lemesi de bizim önemli gündem mad-
demizdi. Bugün bu konuyu da de-
ğerlendirdik ve bu anlamda Roman-
ya’nın da çok önemli bir rol oyna-

dığını takdirle söylemek isterim. 
Yaklaşık 9 milyon ton tahıl ve di-
ğer ürünler Romanya üzerinden 
ihraç edildi. Tahıl anlaşmasının 

bundan sonra da aksamaması 
için Rusya’nın talebi olan ve 
anlaşmanın bir parçası olan 

Rus tahıl ve gübresinin de so-
runsuz bir şekilde ihraç edilmesi 

de önemli ve ilk amonyum Rot-
terdam limanından ihraç edildi. 

Bu konuda da Birleşmiş Mil-
letler ile beraber çalı-

şıyoruz.” 

“İSVEÇ’İN ATMASI GEREKEN  
DAHA SOMUT ADIMLAR VAR” 
Çavuşoğlu, toplantının soru-cevap 

kısmında Finlandiya ve İsveç’in 
NATO üyeliğine yönelik soru üzerine, 
Türkiye’nin NATO’nun genişlemesini 
desteklediğini belirterek “İsveç ve 
Finlandiya’nın üyeliği söz konusu 
olduğu zaman biz ‘NATO’nun ge-
nişlemesine karşı değiliz fakat müt-
tefiklik ruhuna uymayacak şekilde 
bu iki ülkede maalesef terör örgütleri 
mevcut ve destek buluyorlar’ dedik.” 
diye konuştu. 

Madrid’deki NATO zirvesinde im-
zalanan üçlü muhtıraya işaret eden 
Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bu ahitname aslında beklentilerinizin 
anlaşıldığını ve kabul edildiğini gös-
teren bir belgedir. Daha sonra bu bel-
genin yine ahitnamede olduğu gibi 
uygulamasını takip etmek için üçlü 
bir daimi komite kurduk. Aslında bu 
komitenin kurulması teklifi de on-
lardan gelmişti. (İsveç’teki) Yeni hü-
kümet ile beraber bazı olumlu adım-
ların atıldığını görüyoruz. Bazı yasalar 
değişti, terörle mücadele yasası ve 
anayasada değişiklikler yapıldı. Tür-
kiye’ye yönelik silah ambargosunu 
kaldırdıklarını da söylediler.” 

Çavuşoğlu, kasım ayında İsveç 
ile yapılan karşılıklı temaslara da 
değinerek atılan bazı adımların mem-
nuniyet verici olduğunu ancak hala 
atılması gereken adımlar bulundu-
ğunu ifade etti. Finlandiya Savunma 
Bakanı’nın Türkiye’ye bir ziyaret 

gerçekleştireceğini de belirten Ça-
vuşoğlu, “Finlandiya Savunma 
Bakanı’nın Türkiye’ye gelmesi 
önemli çünkü Finlandiya’dan he-
nüz daha bize yönelik silah am-
bargosunu kaldırdıklarına ilişkin 
bir açıklama olmadı. Böyle bir 
açıklamayı da kendilerinden bek-
liyoruz.” dedi. (AA)

Çavuşoğlu: “Ya Yunanistan anlaşmalara 
uyar ya da biz gereğini yaparız”Dışişleri Bakanı  

Mevlüt Çavuşoğlu, 
Yunanistan’ın Ege 
Adaları’nda askeri 
tatbikat yapmasına 
yönelik, 
“Silahsızlandırılmış 
adaların statüsünü 
ihlalden vazgeçmesi 
lazım. Ya Yunanistan 
geri adım atar ve 
anlaşmalara uyar  
ya da biz gereğini 
yaparız.” dedi.

Soylu: “Artık dijital teröristlere de 
dijital sarı torbalar giydiriyoruz”
İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, “15 Temmuz öncesi 
FETÖ’nun en çok 
yuvalandığı ve içerisini 
boşalttığı yer siber alanıydı. 
Devlet savunmasız 
bırakılmıştı. 15 Temmuz 
öncesi 59 ilde olan siber 
suçlarla güvenlik birimlerini 
81 ile genişlettik. Artık dijital 
teröristlere de dijital sarı 
torbalar giydiriyoruz” dedi. 

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Gazi 
Meclis” ifadesine itirazına 
ilişkin, “Meclisimizin bu 
unvanına karşı saldırıyı büyük 
bir saygısızlık olarak 
değerlendiriyorum.” dedi.

Şentop: Gazi Meclis’e 
saldırıyı büyük bir saygısızlık 
olarak değerlendiriyorum”   



Pençe-Kilit Operasyonu bölge-
sinde teröristlerce önceden döşenen 
el yapımı patlayıcının infilak etmesi 
sonucu önceki gün şehit olan Piyade 
Komando Binbaşı Mehmet Duman’ın 
cenazesi, memleketi Adana’da dün 
toprağa verildi. Şehit Duman’ın (41) 
Türk bayrağına sarılı cenazesi Ceyhan 
ilçesi Sağkaya Mahallesi’ndeki baba-

evinde helallik alın-
masının ardından 
Sağkaya Merkez Ca-
misi’ne götürüldü. Ce-
nazeye şehidin kar-
deşi İbrahim Duman, 
askeri kamuflaj ceketi 
giyerek katıldı. Du-
man, şehidin 1 yaşın-

daki oğlu Ömer Duman’ı kucağına 
alarak, “Baban melek oldu.” ifadesini 
kullandı. Cenazeye şehidin babası 
Ali, annesi Aysel, eşi Beyhan Duman 
ve yakınlarıyla Milli Savunma Bakan 
Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Çev-
re, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Bir-
pınar, Vali Süleyman Elban, Adana 
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan 
Karalar, askeri ve mülki erkan ile va-
tandaşlar katıldı. İl Müftüsü Mehmet 
Taşcı’nın kıldırdığı cenaze namazının 
ardından Duman’ın naaşı mahalle 
mezarlığında defnedildi. (AA)
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Zaman zaman duyuyor ve üzülü-
yoruz, küçücük bir çocuğun kalp krizi 
geçirdiğini. Bir yandan da anlam vere-
miyoruz elbette, sağlığa zararlı her-
hangi bir alışkanlığı olmayan ufacık 
bir beden nasıl kalp sorunları yaşaya-
bilir? Yapılan araştırmalar ve uzman-
ların açıklamaları gösteriyor k; 
sağlıksız beslenme, hareketsizlik, 
obezite, yetersiz uyku ve stres derken 
kalp hastalıkları son yıllarda çocuk-
larda da giderek yaygınlaşıyor. Çocuk 
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Sinem Altun-
yuva Usta da bu alanda araştırma 
yapan uzmanlardan bir ve bizleri şu 
bilgilerle aydınlatıyor: “Günümüzde 
ebeveynlerin yoğun iş temposunun 
da etkisiyle beslenme tarzı doğallık-
tan uzaklaşarak, kolay ve çabuk hazır-
lanabilen, yapay tatlandırıcılar ve raf 
ömrünü uzatan katkı maddeleriyle 
lezzet oranları artırılmış paketli ve iş-
lenmiş gıda tüketimine kaymıştır. Bu 

durum ise kalp sağlığını tehdit eden 
obezitenin, çocuklarda en sık görülen 
kronik hastalık haline gelmesinde 
önemli rol oynamaktadır”  

Çocukların sağlıklı beslenmesinde 
nelere dikkat edilmesi gerektiğini an-
latan Usta, “Kimi ebeveynlere göre 
çocuklarına sebze ve kurubaklagil ye-
dirmek ‘deveye hendek atlatmaktan’ 
daha zor! Ancak sebze ve kurubakla-
gil tüketimi çocukların kalp ve damar 
sağlığı açısından çok önemli. Zira seb-
zeler düşük yağ içeriklerinin yanı sıra, 
kötü kolesterolü (LDL kolesterol) dü-
şürücü etkiye sahip olan zengin posa 
içerikleri, yoğun lif oranları, folik asit, 
kalsiyum, potasyum ve C vitamini sa-
yesinde kalp ve damar sağlığını koru-
yor. Yine nohut, mercimek, kuru 
fasulye gibi kurubaklagiller posa yö-
nünden zengin oldukları kadar, yük-
sek besin değerlerine sahip 
olduklarından haftada en az iki kez 

kurubaklagil tüketilmesi öneriliyor. 
Bu nedenle çocuklarına sebze ve ku-
rubaklagil yemeklerini sevdirmek için 
ebeveynlere büyük görev düşüyor. 
Hızlı pişirme yöntemlerinden, kı-
zartma ve kavurmadan ziyade haş-
lama, kendi suyunda pişirme, ızgara 
ya da fırında pişirme yöntemlerini 
tercih edin. Bu şekilde aşırı yağ alı-

mını sınırlamakla kalmayıp çocukla-
rın kalp ve damar sağlığını korurken, 
yemeğin besin değerini de artırmış 
olursunuz” şeklinde uyardı.  

Çocukların ne yediği kadar yeme 
şeklinin de önemli olduğunu anlatan 
Usta, çocukların özellikle de televiz-
yon ve bilgisayar başında televizyon 
seyrederken tükettikleri yüksek kalo-
rili, transyağlardan zengin cipsler, pa-
ketli kek ve kurabiyeler, kahvaltılık 
gevrekler, renklendirilmiş şekerli süt-
ler, kızartmalar ve aromalı şekerli yo-
ğurtlar kalp ve damar sağlığı için 
zararlı olabildiği konusunda uyara-
rark, “Bunların yerine tüketecekleri 
çiğ badem, ceviz ve çiğ fındık gibi 
yağlı tohumlar, içerdikleri sağlıklı 
doymamış yağlar ve lifler sayesinde 
kalp sağlığını korumalarına katkı sağ-
lıyor.” Diyor.  

Tuz tüketim alışkanlığında yapılan 
hatalara da dikkat çeken Usta, Dünya 

Sağlık Örgütü’nün günlük tuz tüke-
timi önerisinin günlük 2 gram oldu-
ğunu vurgulayarak, “Oysa Türkiye’de 
erişkinlerde yapılan bir araştırmada; 
günlük tuz tüketiminin yaklaşık 18 
gram olduğu bildirilmektedir. Yemek-
ler pişirilirken konulan tuz miktarı-
nın azaltılması, pişmiş gıdalara ilave 
tuz atılmaması, fazla tuz içeren rafine 
ve işlenmiş gıdaların tüketiminin en 
aza indirgenmesi hipertansiyon ve 
kardiyovasküler hastalık riskini azalt-
mada, çocukların kalp sağlığını koru-
mada son derece önemlidir” diyor.  

Kendi hayatımızda benimsediği-
miz yanlış alışkanlıklardan kurtul-
maktan daha kolay olanı 
çocuklarımızı bu yanlışlara sürükle-
memektir. Onların minik kalplerinin 
uzun ve sağlıklı yıllar korunmasının 
temellerini atmak bize düşüyor. 

Ayşe 
CANDAN

Çocukların 
kalbini ihmal 

etmeyin

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
beraberindeki Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral 
Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 
Pirekeşkül Tatbikat Alanı’na geldi. Azer-
baycan Savunma Bakanı Orgeneral 
Zakir Hasanov’un eşlik ettiği Bakan 
Akar tatbikat alanına gelişinde tören 
mangasını selamladı. Tatbikata ilişkin 
brifing alan bakanlar Akar ve Hasanov 
beraberindeki komutanlarla seyir yerine 
geçti. Tatbikat için özel hazırlanan ve 
üzerinde “Kardeş Yumruğu” yazılı şap-
kaları takan Akar ve Hasanov, tatbikata 
katılan birliklerin komutanları ile video 

konferansla görüştü. Görüşmenin so-
nunda iki bakanın başarı dilekleri ile 
tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü bö-
lümü başladı. 

TOPÇU BATARYALARINDAN  
HEDEFLERE BASKI ATIŞI 

Soğuk ve karlı havada düzenlenen 
faaliyetler kapsamında ilk olarak topçu 
bataryalarının, belirlenen hedeflere 

baskı atışları gerçekleştirildi. Hedeflerin 
tam isabetle vurulmasının ardından 
tank atışlarına geçildi. T-72 ve T- 90 
tanklarının hedeflerini imha etmesinden 
sonra ikinci defa topçu bataryaları ile 
baskı atışları yapıldı ve zırhlı birlik ta-
arruzlarına geçildi. Yaralıların helikop-
terle tahliyesi, nehir geçiş harekatı ve 
topçu bataryalarının mevzi değiştirmesi 
faaliyetlerinin de uygulandığı “Kardeş 

Yumruğu” Azerbaycan-Türkiye Birleşik 
Müşterek Tatbikatı, hava kuvvetleri 
unsularının yakın hava desteğindeki 
komandoların senaryo kapsamında be-
lirlenen hedeflerin tek tek ele geçirme-
siyle tamamlandı.  

FAALİYET SONU  
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 
Başarılı personele ödül veren bakanlar 

Akar ve Hasanov daha sonra video kon-
ferans yöntemiyle tatbikata katılan bir-
liklere hitap etti. Zorlu hava ve arazi 
şartlarında başarıyla düzenlenen tatbi-
kata katılan birlikleri tebrik eden Milli 
Savunma Bakanı Akar ve Azerbaycan 
Savunma Bakanı Hasanov, Türk Silahlı 
Kuvvetleri komuta kademesi ve Azer-
baycan Silahlı Kuvvetleri komuta kade-
mesinin katılımıyla faaliyet sonu değer-
lendirme toplantısına katıldı. 20 Kasım’da 
başlayan “Kardeş Yumruğu” Azerbay-
can-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbika-
tı’yla, iki ülke silahlı kuvvetlerinin ortak 
çalışabilirliğinin geliştirilmesi amaçlandı. 
Tatbikatta, Türk Silahlı Kuvvetleri ve 
Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinden per-
sonelin yanı sıra tanklar, topçu batar-
yaları, uçaklar, helikopterler ve insansız 
hava araçları da görev aldı. (AA) 

Samsun ve Konya’da faaliyet gös-
teren 2 erkek kardeşin oluşturduğu 
ve aralarında kamu bankası çalışanı 
akrabalarının da bulunduğu yeni ‘saa-
det zinciri’ vurgununda mağdurlardan 
300 milyon TL toplandığı iddia edildi. 
Kolay para kazanmak isteyenlerin 
düştüğü saadet zincirlerine bir yenisi 
daha eklendi. Samsun ve Konya’da 
faaliyet gösteren 2 erkek kardeş, 
birçok kişiyi yurt dışında borsada ya-
zılım yaptıkları ve kar payı verdikleri 
vaadiyle ağlarına düşürdü. Samsun 
Barosu’na kayıtlı Avukat Berivan Ya-
ralı, ilk etapta 25 mağdurun şikayet 
dilekçelerini Samsun Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na iletti. Konu hakkında 
savcı tarafından 2022/41594 nolu 
birleştirilmiş soruşturma başlatıldı. 

Zanlıların sitem içine aldıkları 
mağdurlara daha fazla kişiye ulaşmak 
için ilk aylarda düzenli ödeme yap-
tığını ifade eden Av. Berivan Yaralı, 
“Olay 1,5 sene önce Konya kaynaklı 
2 kardeşin başlatmış olduğu bir 
proje. Konya ve Samsun’da birçok 
mağdur söz konusu. Samsun’da ya-
şayan kardeşle burada güven ilişkisine 
dayalı etrafındaki birçok kişiyi sisteme 
dahil ediyor. Yurt dışı kaynaklı borsa 
oynadıklarını, kardeşinin Konya’da 
yazılımcı olduğunu, Amerika’da bir 
borsa şirketine yazılım tasarlayıp, 
kiraya verdiklerini, bu sebeple çok 
para kazandıklarını ifade ediyorlar.” 
dedi. (İHA)

Şehit Piyade Komando 
Binbaşı Duman,  
dualarla uğurlandı 

Yeni saadet zinciri 
operasyonu 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, ATO Congresium’da düzenlenen 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfede-
rasyonu (TİSK) 28. Olağan Genel Kuru-
lu’nda konuştu. Erdoğan, Türkiye’nin 
gelişmesine, kalkınmasına, büyümesine 
yaptıkları katkılar için kuruluşundan 
bugüne TİSK bünyesinde gayret göster-
miş herkese teşekkür etti. TİSK Başkanı 
Özgür Burak Akkol ve yönetim kurulu 
üyelerinin, Türkiye’nin, küresel Kovid-
19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı gibi 
zorlu sınamalardan geçtiği bir dönemde 
görevlerini layıkıyla yerine getirdiğini 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel 

kurulda güven tazeleyecek TİSK yöne-
timine başarılar diledi. “İşçi-işveren 
kesimi arasındaki diyalog güçlü olmadığı, 
ilişkiler sağlıklı yürümediği zaman sosyal 
huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır” 
ifadesini kullanan Erdoğan, çalışma ha-
yatının işçiler ve işverenlerden oluşan 
iki tarafının olduğunu, devletin de ta-
rafların beklentilerini ve çıkarını gözeten 
bir konumla denklemde yerini aldığını 
kaydetti.  

“ÜLKEMİZE DAHA BÜYÜK  
HİZMETLER KAZANDIRMAYI  
SÜRDÜRECEĞİZ” 
Ülke içinde ve ülke dışında pek çok 

kurumdaki temsil gücünü yapıcı bir an-
layışla kullanan TİSK’in yükselen itiba-
rından memnuniyet duyduklarını dile 
getiren Erdoğan, “Niyet halis olduğunda, 
yapıcı bir yaklaşım benimsendiğinde ça-
lışma hayatımızda çözülemeyecek hiçbir 
sorun olmadığını hep birlikte gördük, 
yaşadık. İnşallah önümüzdeki dönemde 
de aynı anlayışla beraberce ülkemize 
daha büyük ve tarihi hizmetler kazan-
dırmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu. 
Son 20 yılda gerçekleştirdikleri “asırlara 
bedel” demokrasi ve kalkınma atılımla-

rının, hayatın her alanı gibi ekonomide 
de tarihi dönüşümlere yol açtığına işaret 
eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Türkiye’nin, ekonominin tüm alanla-
rındaki ölçeği, küresel rekabet gücünün 
bir ifadesi olarak fevkalade yükselmiş, 
büyümüştür. Makro ekonomik göster-
geleri, ülkemizin hangi alanlarda 3 kat, 
5 kat, 10 kat büyüdüğünü sizler zaten 
yakından takip ediyorsunuz. Burada dik-
kat çekmek istediğim husus, Türkiye’nin 
bilhassa son 10 yılda maruz kaldığı siyasi 
ve ekonomik engellemelere, tuzaklara, 
saldırılara rağmen bölgesel ve küresel 
liderlik seviyesine ulaşmasıdır. Asıl he-
deflerimize yönelmek için daha büyük 
atılımlar yapmaya hazırlandığımız bir 
dönemde ardı ardına yaşadığımız hadi-
selerin hepsinin de gerisinde ülkemizi 
belirli bir çizginin altında tutma niyeti 
vardır. Cumhuriyet tarihi boyunca de-
falarca tecrübe ettiğimiz bu senaryo, 
milletimizle birlikte verdiğimiz kararlı 
mücadele sayesinde ilk defa işe yarama-
mış, çeyrek asır geriye gidişimizle so-
nuçlanmamıştır. Bu süreçte elbette be-
deller ödedik, kayıplar da verdik. En ba-
sitinden dünya milli gelir sıralamasında 
bugün bulunduğumuz yerin 2 kat üze-

rinde bir yere ulaşabilecekken biraz daha 
sabretmek mecburiyetinde kaldık. Gerçi 
milli gelirin satın alma paritesine göre 
hesabında 11. sıraya yükseldik. Ama biz 
bunu yeterli görmüyoruz.” 

“ARTIK KADERİMİZİ  
MİLLETİMİZİN KENDİSİ  
BELİRLİYOR” 
Ekonomi programını başarıya ulaş-

tırarak, küresel krizleri fırsata dönüş-
türerek ve hep birlikte daha çok çalı-
şarak, Türkiye’yi dünyanın en büyük 
ilk 10 ekonomisi arasına çıkartacakla-
rını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Bundan kimsenin şüphesi olma-
sın. İş dünyamız da vatandaşlarımız 
da müsterih olsunlar.” ifadesini kullandı. 
Erdoğan, vesayete, darbecilere, terör 
örgütlerine, ekonomik tetikçilere karşı 
verilen mücadelenin asla boşa gitme-
diğini belirtti. Doğu ve Güneydoğu’da 
20 yıl öncesinde terör nedeniyle yatırım 
yapılamadığını hatırlatan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, şu anda bu bölgelerde 
yatırımların devam ettiğini, bununla 
beraber istihdamın, üretimin ve ihra-
catın arttığını, cari fazla yoluyla bü-
yümenin başladığını dile getirdi. (AA)

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Suni krizlere 
sürüklenmeye çalışılan 
bir Türkiye, bırakınız diz 
çökmeyi, tam tersine 
yeni bir şahlanış içine 
girmiştir ve bu şahlanış 
devam edecektir.” dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, 
Azerbaycan Savunma Bakanı 
Orgeneral Hasanov ile iki ordu 
komuta kademesinin takip 
ettiği “Kardeş Yumruğu” 
Azerbaycan-Türkiye Birleşik 
Müşterek Tatbikatı’nın Seçkin 
Gözlemci Günü’nde hedefler 
tam isabetle vuruldu.

“Kardeş Yumruğu”nda hedefler tam isabetle vuruldu
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Sorumlu Müdür  
Alpaslan YILDIZ

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

112 
112 
112      
112 
112     
11811 
444 1 600

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

270 50 00 
270 55 72

POLİS

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

261 57 07  
261 57 08

GARNİZON

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

185
186 
187 
121 
4440375

ALO ARIZA

n İDO Danışma 
n Şehirlerarası Otobüs Terminali  
n THY

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

ULAŞIM

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

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

SAĞLIK

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

 366 02 02 
 243 36 63 

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

KÜLTÜR MERKEZLERİ

Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nde düzenlediği basın toplan-
tısında gündemdeki konulara de-
ğindi. Bursa’nın CHP’li Nilüfer Be-
lediyesi Kent Konseyi Gençlik Mec-
lisi tarafından gündeme gelen 
LGBT bireylere özel bir merkez 
kurulması iddialarına ilişkin yap-
tığı açıklamasında şunları söyledi: 
“LGBT’yi aile yapısını hedef alan 
hedef alan bir “Aile soykırımı” ola-
rak görüyoruz. Uluslararası güçlü 
lobiler tarafından bu konu sürekli 
farklı markalar, sanatçılar, dizi ve 
sinema filmleri ile gündeme geti-
riliyor. Hedefte özellikle gençle-
rimiz ve çocuklarımız var. Aile ol-
mayı, millet ve devlet gibi bir va-
roluş öznesi değil de sadece iste-
yenin tercih edeceği seçeneklerden 
biri gibi gösterme çabasında olan-
ları görüyoruz. Bu konuda sadece 
siyasi duyarlılık değil, toplumsal 
olarak tüm kesimlere önemli gö-
revler düşüyor. LGBT’yi destekle-
yen uluslararası kartellerin yerel 

iş birlikçilerinin varlığının dik-
katlerden kaçmaması gerekiyor. 
Aileyi korumaya yönelik mücade-
lede karşımıza maalesef ısrarla 
CHP ve yerel yönetimleri çıkıyor” 
dedi. “CHP, hiçbirimizin itiraz ede-
meyeceği genel geçer kavramları 
ileri sürüp, bunun arkasındaki art 
niyeti ya yok sayıyor ya örtüyor 
veya meşru gösterme gayretine 
giriyor” diyerek konuşmasını sür-
düren Esgin, “Bu topraklarda kim 
hedefleri için bazı doğruları ara 
durak olarak kullanmak istiyorsa, 
en özgür ve destekleyici ortam 
olarak kendisine CHP’yi yakın gö-
rüyor. CHP artık bazıları için ara 
durak, bazıları için kuluçka mer-
kezi, bazıları için ise payanda du-
rumunda. Demokratik olmayan 
yollar için ara durak, cinsiyetsiz 
toplum peşinde olanlar için ku-
luçka, terör örgütleri için bir pa-
yanda halindedir. Ana muhalefet 
partisinin Türkiye için geldiği nok-
ta ne kadar üzücü.Bursa’nın CHP’li 

Nilüfer Belediyesi tarafından LGBT 
ile gündeme gelmesi hepimiz için 
üzüntü vericidir. CHP’ye oy veren 
vatandaşlarımızın da bu durumdan 
rahatsız olduğunu biliyorum. Bu 
durumdan herhangi bir siyasi çı-
karım elde etme derdinde değiliz. 
Fakat, LGBT’liler konusunda Bur-
sa’nın CHP’li Nilüfer Belediyesinin 
bu tür yaklaşımları desteklemek 
için geçmişten bugüne özel bir 
çaba sarf ediyor. Nilüfer Beledi-
yesi’nin aile yapımızı, gençlerimizi 
ve çocuklarımızı hedef alan bu-
yanlış gündemini vatandaşlarımı-
zın takdirine bırakıyoruz” dedi. 

(İHA)

Mustafakemalpaşa’da Tıbbi Aro-
matik Bitki İşleme Tesisi’de faaliyete 
başlamaya gün sayıyor. 

Mustafakemapaşa’yabağlı Koşu-
boğazı Mahallesi’nde temelleri atılan 
Uludağ Agro Tıbbi Aromatik Bitki İş-
leme Tesisi tarımsal üretim ve ürün 
çeşitliliği yüksek olan Mustafakemal-
paşa’ya vizyon olmak için yükseliyor. 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destek-
leme Kurumu’nun ( TKDK) yüzde 55 
hibe desteği ile kurulan tesis, hummalı 
bir çalışma ile mayıs ayında açılmayı 
hedefliyor. Yılın 12 ayı hizmet verecek 
olan tesis ilçede binlerce kişiye istihdam 
olacak. Mustafakemalpaşa Belediye 
Başkanı Mehmet Kanar döneminde 
hayata geçirilen Tarımsal Hizmetler 
Müdürlüğü, ilçede ki üreticilere katma 
değeri yüksek ürün çeşidi önererek 
hem yeni gelir kaynağı hem de ilçede 
ki ürün çeşitliliğini arttırmaya yönelik 
çalışmalarını sürdürüyor. Tıbbi aro-
matik bitkiler sayesinde ilçede özellikle 
kadınlar için istihdam olan tıbbi aro-
matik bitkiler, artık pazar yeri sorunu 
yaşamadan temelleri atılan Uludağ 
Agro Tıbbi Aromatik Bitki İşletme 
Tesisi’nden dünya pazarına gönderil-
meye hazırlanıyor. Mustafakemalpaşa 
Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 
“Bursa’nın ilçeleri arasında en büyük 
yüz ölçümüne sahip, doğası ve verimli 
topraklarıyla ünlü bir ilçenin evladı, 
Belediye Başkanı olarak 100 yıllık be-
lediye tarihinde bir ilk olarak Tarımsal 
Hizmetler Müdürlüğümüz ile üreti-
cilerimize destek olarak tarımda re-
korlar kırdık. Uludağ Üniversite Meslek 
Yüksekokulu içerisinde ki Tıbbi Aro-
matik bahçemiz, toprak analizi des-
teğimiz ve özel eğitimlerimiz ile atıl 
arazileri değerlendirerek, ülke eko-
nomisine büyük katkı sağladık. Üre-
ticilerimiz dışında kadın üreticileri-
mizin sayısı hızla artırarak kendilerine 
ek gelir kaynağı elde etmelerine yar-
dımcı olduk. İlçemize kurulacak olan 
bu tesis sayesinde üreticilerimiz pazar 
yeri sorunu yaşamadan, kısa bir şekilde 
doğal ürünleri, ilaç ve kozmetik sek-
törünün öncü firmalarına kolaylıkla 
pazarlayabilecekler. Kurulan bu entegre 
tesisin, ilçemize hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum” dedi. (İHA)

Bursa’da 80 yaşındaki usta her 
gün ateş başında 10 saat demir dö-
verek 30 köyün ihtiyacını karşılıyor. 

Keles’e bağlı Pınarcık köyünde 
yaşayan İzzet Oruç, (80) babasından 
devraldığı mesleğini 60 yıldır devam 
ettiriyor. Her gün dükkanını ilk 
günkü heyecanla açan 80’lik usta 
hiç bıkmadan 10 saat demir dövüyor. 
Çevrede bulunan 30 köyün ihtiyacını 
dükkanından temin ediyor. Usta; 
talebe göre traktörler için ve el işle-
rinde kullanılacak demir aletler ya-
pıyor. İzzet Oruç, sağlıklı kalmasını 
her gün düzenli çalışmasına bağlıyor. 
Bu işi severek yaptığını ifade eden 
İzzet Oruç, “Ben bu işi babamdan 
öğrendim, ailem köyümüzde yüz yıl-
lardır demircilik yapmakta. Bu iş ba-
bamdan bana kaldı. 60 yıldır bu 
ocakta demir dövüyorum. Çevredeki 
30 köy tarım aletleri ihtiyacını üre-
tiyorum. Elle kullanılandan traktörle 
kullanılana kadar çok sayıda alet 
edevat üretimi üretimi yapıyorum. 
Sağlığım yerinde, sıhhatimi çalışmaya 
borçluyum. Çalışmaktan büyük keyif 
alıyorum. Allah izin verdiği müddetçe 
çalışmaya devam edeceğim” dedi. 
Pınarcık Dernek Başkanı İsmail To-
sun, “İzzet amcamız burada uzun 
yıllardır demircilik yapıyor. İşinde 
ehil bir ustamız. Civardaki 30 köyün 
tarım aleti ihtiyacını karşılıyor. İşini 
severek yapıyor. Kendisine sağlıklı 
uzun ömürler diliyoruz” şeklinde 
konuştu. (İHA)

Uzun Çarşı’daki Fidan Han’daki 10 met-
rekarelik atölyesinde çalışmalarına devam 
eden 36 yaşındaki Orhan, ney imal ederek 
bunları süslüyor. Orhan’ın yaptığı sedef 
işlemeli neyler ve diğer ürünler, yurt içinde 
ve dışında birçok yere gönderiliyor. Bu 
ürünler bazı tarihi dizilerde de kullanılıyor. 
Mümin Orhan, AA muhabirine, çocuklu-
ğundan beri el sanatlarına ilgi duyduğunu 
anlatarak, ilkokulda ney üflemeye başladı-
ğını, merhum neyzen Ahmet Argun Aktuğ 
ile Özer Yavaş’tan ney dersleri aldığını söy-
ledi. Daha sonra neyzen Selahattin Gürsel’in 
atölyesinde ney yapımını öğrendiğini ifade 
eden Orhan, bir süre sonra ney yaparken 
bu müzik aletinin aslında biraz süslenmesi 
gerektiğini düşünmeye başladığını belirtti. 
Orhan, ustası sedefkar Zafer Karazeybek 
ile 2005’te tanıştığını ve yaklaşık 6 yıl ya-
nında çırak olarak çalıştığını aktararak, 
şöyle devam etti: “Daha sonra icazetimi 
alarak atölyemi kurdum. 20 küsur senedir 
geleneksel el sanatlarından ekmek yiyorum. 
Bu mesleği yaşatmaya çalışıyoruz. Yanımızda 
çıraklar yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu da iki 
türlü oluyor; dışarıda kendi işi olup hobi 
olarak bizim mesleklerimizle uğraşanlar 
var, bir de bizim yanımıza gelip ‘Ben bu 
mesleği öğrenmek istiyorum, ekmeğimi 
bu işten kazanmak istiyorum.’ diyen tale-
belerimiz var. Onlara da atölyemizde yar-
dımcı olmaya çalışıyoruz.” Halk arasında 
“El sanatları ölüyor.” diye konuşulduğunu 
ifade eden Orhan, “Aslında ‘El sanatlarının 
ölmemesi için ne yaptınız?’ diye kendinize 
sormanız gerekiyor. Yani evinizde bir tane 
ney var mı? Bir sedef eşya var mı? Bakırcılık 
ölüyorsa elinizde bakır eşya olarak ne var? 
Bunların sorusu aslında çok basit. El sa-
natlarını öldürmek istemiyorsak el sanatları 

sanatkarlarından birer eser evimizde bu-
lundurmamız gerekiyor.” diye konuştu. 

“İNSANLARIN İLGİSİ  
BİRAZ DAHA ARTIYOR” 
Orhan, el sanatlarının hiçbir zaman 

ölmeyeceğine dikkati çekerek, şu değer-
lendirmede bulundu: “Bir iki tane de olsa 
bunun sevdalısı çıkacak. Osmanlı döne-
minde Evliya Çelebi 100 dükkan olduğunu 
ve bunların yanında beşer nefer çalıştığını 
söylüyor. Yani İstanbul’da 500 sedef atölyesi 
demek. Şu an günümüzde 250-300 atölye 
vardır ama sedefkarlık mesleğinde yani 
‘eser-i İstanbul’ tarzıyla uğraşan şu an 25-
30 kadar sayabileceğim isim var. Türkiye 
için bu sayı aslında çok az ama gittikçe bu 
sayı artıyor. İnsanların ilgisi biraz daha ar-
tıyor. Onun için ben sanatların öleceğine 
inanmayan kişilerdenim. Ben 36 yaşındayım. 
Bu mesleği yapıyorsam demek ki bu sanatlar 
ölmeyecek. Bizden sonra da çıraklar gelecek 
bu mesleği devam ettirecekler.” 

“AVRUPA ÜLKELERİNDEN  
SİPARİŞLER ALIYORUZ” 
Sosyal medyanın geleneksel el sanatları 

için önemine değinen Orhan, sosyal medya 
sayesinde geleneksel el sanatları ustalarının 

yaptığı paylaşımların binlerce insan tara-
fından görüldüğünü anlattı. Ayrıca sosyal 
medya sayesinde tasarladıkları ürünlere 
birçok ülkeden talep geldiğine işaret eden 
Mümin Orhan, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Sosyal medya sayesinde yaptığımız ürünler 
yurt dışına da çıkmaya başladı çünkü o ki-
şinin yurt dışından buraya gelmesi çok zor 
ama benim bir sanat eserini yapıp ona 
kargo şirketiyle yollamam en fazla iki gün. 
Özellikle gurbetçilerin yoğun yaşadığı Al-
manya, Fransa, Hollanda ve Avusturya 
başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden si-
parişler alıyoruz ve ürünlerimizi oralara 
gönderiyoruz. Sosyal medyanın geleneksel 
el sanatlarına çok faydası var çünkü herkes 
birbirinin işini görüyor ve bundan besleniyor. 
Benim meslekte üç ustam var ama sosyal 
medya sayesinde üç ustanız olmuyor. Bütün 
videolardaki ustalar aslında bir nevi sizin 
ustanız oluyor çünkü ondan gördüğünüz 
bir tekniği siz de eserinizde kullanmaya 
başlıyorsunuz. Yani herkes birbirinden 
sosyal medya sayesinde faydalanıyor. Bunun 
yararlarını da görüyorlar.” 

NEY DIŞINDA SEDEFLE  
ALAKALI ÜRÜNLER DE YAPIYOR 
Ney kamışının toplandıktan sonra ku-

rutulması için 1 yıl bekletildiğini belirten 
Orhan, kurutulmasından sonra ney yapım 
işlemine geçildiğini ve bir neyin de yaklaşık 
3 günde üretildiğini vurguladı. Daha sonra 
neyin süslemesinin gerçekleştirildiğini aktaran 
Orhan, gümüş veya sedef süsleme işlerinin 
de yaklaşık 1 hafta sürdüğünü bildirdi. Se-
defkarlığa devam edeceğini ancak günlük 
yaşamını sürdürmek için farklı işler de yap-
tığını anlatan Orhan, bazen bıçak veya silah 
kabzası süsleme, restorasyon işleri de yaptığını 
söyledi. Bazı günler sedef ve gümüş kolye, 
bazı günler de tablo, bıçak kabzası veya boy-
nuzdan tarak tasarladığını dile getiren Orhan, 
farklı meslekleri bir araya getirdiği için 
sedefle alakalı birçok çeşit ürün yapabildik-
lerini sözlerine ekledi. (AA)

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘genetiği değiş-
meden günümüze kadar gelmiş ve günümüz 
buğdayının atası kabul edilen siyez buğdayı ta-
rımının yaygınlaştırılması için’ başlattığı projede 
önemli aşamaya gelindi. Proje doğrultusunda 
Keles ilçesinde siyez buğdayı üreten 8 çiftçi, 
Organik Tarım Müteşebbis Sertifikası almaya 
hak kazandı. 

Bursa’da kırsal kalkınma hedefleri doğrul-
tusunda katma değeri yüksek ürünlerin yetiş-
mesini teşvik eden Büyükşehir Belediyesi, buğ-
dayın atası olarak kabul edilen ve bazı kaynaklara 
göre 12 bin yıl önce kültüre alındığı sanılan 
siyez buğdayının üretimine destek veriyor. Tür-
kiye’de yoğun olarak Kastamonu’da yetiştirilen 
siyez buğdayına ilgi, genetik yapısının bugüne 
kadar hiç değişmemiş olması nedeniyle giderek 
artıyor. İki yıl önce Bursa’nın dağ ilçelerinde 
başlayan üretim serüveninde önemli mesafe 
alındı. Organik siyez buğday tohumlarını çiftçilerle 
buluşturan Büyükşehir Belediyesi, hasat sonrası 
satın aldığı buğdaylardan elden edilen undan 
yapılan siyez ekmeklerini BESAŞ aracılığıyla 
Bursalıların hizmetine sunuyor. 

ÇİFTÇİLERE SERTİFİKA 
Organik tarımın geliştirilmesi ve dağ ilçele-

rinde nitelikli tarım yapılması amacıyla devam 
eden Organik Siyez Buğdayı Üretimi Projesi 
çerçevesinde, Keles ilçesi Yazıbaşı Mahallesi’ndeki 
8 üretici Organik Tarım Müteşebbis Sertifikası 
sürecini tamamladı. Siyez buğdayını organik 
tarım koşullarına uygun şekilde üreten çiftçilere 
belgeleri törenle verildi. Bir yıl geçerli olan ser-
tifikalarla 100 dekar alanda yaklaşık 20 ton or-
ganik siyez buğdayı üretimi hedefleniyor. Çiftçilere 
Organik Tarım Müteşebbis Sertifikalarını dağıtan 
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman 
Çelik, özellikle dağ ilçelerinde kırsal kalkınmanın 
sağlanması ve köyden kente göçün önüne ge-
çilmesi hedefiyle gerekli tüm çalışmaları hayata 
geçirdiklerini söyledi. Başkanvekili Çelik, sertifika 
almaya hak kazanan çiftçileri kutladı. (İHA)

Buğdayın atasına 
sertifikalı üretim 

Bursalı ney ustası ve sedefkar 
Mümin Orhan, 10 metrekarelik 
dükkanda sanatını icra  
etmeyi sürdürüyor.

Sedefkar ve ney ustası, 10 metrelik 
atölyeden dünyaya açılıyor

Esgin’den CHP’ye 
LGBT çıkışı AK Parti Bursa 

Milletvekili Mustafa 
Esgin, TBMM’de 
konuştu. Esgin, “Türk 
aile yapısını hedef alan 
LGBT lobisine karşı 
siyaset üstü mücadele 
etmeliyiz” dedi.

İlerlemiş yaşına  
rağmen her gün  
10 saat demir 
dövüyor

Tıbbi Aromatik 
Bitki İşleme Tesisi 
gün sayıyor
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Afganistan’ın kuzeyindeki Belh vilaye-
tinin merkez ilçesi Mezar-ı Şerif’te me-
murları taşıyan otobüse düzenlenen
bombalı saldırıda 7 kişi yaşamını yi-
tirdi. Ulusal basında yer alan haberlere
göre, sabah saatlerinde Özbekistan’a
açılan Hayratan Sınır Kapısı'nda çalı-
şan memurları taşıyan otobüse bom-
balı saldırı düzenlendi. Belh Emniyet
Müdürlüğü Sözcüsü Muhammed Asıf
Veziri, yaptığı açıklamada, Seyidabad
kavşağında gerçekleştirilen saldırıda 7
memurun hayatını kaybettiğini, 6 kişi-
nin de yaralandığını kaydetti. Bomba-
nın yol kenarındaki seyyar satıcıların
el arabasına yerleştirildiği belirlendi.
Olay yerine ilk yardım ekipleri sevk
edilirken, saldırıyı henüz üstlenen ol-
madı. (AA)

Afganistan’da bombalı
saldırıda 7 kişi öldü

Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı,
henüz vatandaş olmayan kalıcı otu-
rum sahibi göçmenlerin de orduya
alınmasını kararlaştırdı. Ülke basınına
yansıyan bilgilere göre, Kanada Silahlı
Kuvvetlerinde, cinsel taciz vakalarıyla
başlayan ve son olarak Kovid-19 sal-
gını nedeniyle alınan aşı kararları ne-
deniyle yaşanan personel sıkıntısı had
safhaya ulaştı. Bakanlık, daimi ikamet
sahibi göçmenlerin artık Kanada Si-
lahlı Kuvvetlerine katılmak için başvu-
rabileceğini, bu kişilerin yabancı bir
ordu tarafından eğitilip eğitilmediğine
bakılmayacağını açıkladı. Kanada or-
dusunda halen deniz, hava ve kara bir-
likleri için en az 8 bin asker açığı
olduğu belirtilen açıklamada, Mart
2023'e kadar orduya 5 bin 900 yeni
asker ekleme hedefinin oldukça geri-
sinde olunduğu bildirildi. Bugüne
kadar yalnızca yabancı ordular tarafın-
dan eğitilmiş yetenekli profesyoneller
olmaları halinde orduya alınan göç-
menler, federal hükümetin başvuru
havuzunu genişletmesiyle yeni bir is-
tihdam imkanına da kavuşmuş olacak.
Bakanlık, orduya katılmanın daimi
ikamet sahibi göçmenlerin vatandaşlık
hakkını kazanmasına da yardımcı ola-
bileceğini belirtiyor. Kanada Genelkur-
may Başkanı Orgeneral Wayne Eyre,
ekimde, asker alımını artırmak için ge-
rekli olmayan tüm faaliyetlerin derhal
durdurulması emrini vermişti. Kanada
Silahlı Kuvvetleri, orduda yeterince
temsil edilmeyen grupların işe alın-
ması, kıyafet kurallarının gevşetilmesi,
daha kapsayıcı ve esnek kuralları olan
iş yeri yaratma çabalarıyla alımları
cazip hale getirmeye çalışıyor. Zorunlu
askerlik görevi bulunmayan Kanada’da
orduya katılmak isteyenler, maaş ve
özlük hakları karşılığı uzmanlık alanla-
rına göre istihdam ediliyor. (AA)

İsveç'te Türkiye karşıtlığı ile bilinen eski Sosyal
Demokrat Milletvekili Nalin Pekgül'ün NATO
anlaşması çerçevesinde Türkiye'ye teröristle-
rin iade edilmemesine yönelik gönderdiği
mektubu cevaplayan Kristersson, "İsveç bir
terör üssü haline gelmemeli." ifadelerini kul-
landı. Kristersson, Pekgül'e cevap olarak ya-
yımladığı mektupta, şunları kaydetti: "Teröre,
terörün finansmanına veya başka bir suça bu-
laşmayanların korkacak hiçbir şeyi yoktur. Bu-
nunla birlikte, İsveç dışındaki ülkelere yönelik
olsun veya olmasın, İsveç'in terör üssü olma-
sına izin vermeyeceğiz. Bizim ülkemizde ol-
duğu gibi, Türkiye'nin de terörizme karşı
kendini koruma hakkı olduğu konusunda her
zaman nettim." (AA)

Kanada vatandaş olmayan
göçmenleri de orduya alacak

Kristersson: ‘‘İsveç bir terör
üssü haline gelmemeli’’

Vucic, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen
AB-Batı Balkanlar Zirvesi öncesinde basın
mensuplarının sorularını yanıtladı. Ti-
ran'daki zirveye katılıp katılmama
noktasında ikilem yaşadığına işaret
eden Vucic, görev arkadaşla-
rıyla yaptığı görüşmeler ne-
ticesinde bugün Tiran'da
olduğunu söyledi. Vucic,
Sırbistan'ın AB üyelik
yolunda ilerlemeye de-
vam edeceğini belirte-
rek, "Tiran'a AB ve bölge
liderlerinin görüşlerini
almak ama aynı za-
manda Sırbistan'ın
ne düşündüğünü
söylemek için
geldim. Masada
olmak her za-
man daha iyi-
dir, yoksa me-
nüde olursu-
nuz." diye ko-
nuştu. Avus-
turyalı bir ga-
z e t e c i n i n
"Ruya'ya yap-

tırım uygulayacak mısınız?" sorusu üzerine Vucic,
"Sırbistan bağımsız bir ülke. Yaptırım söz konusu

olunca AB'nin bizden beklediği şeylerin farkındayız.
Ancak 1999'da Sırbistan'ın da toprak bütünlüğüne
saldırıldı." değerlendirmesinde bulundu. Vucic,
Tiran'daki zirve kapsamında, AB Komisyonu

Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Baş-
kanı Charles Michel, Arnavutluk Başbakanı Edi
Rama ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Kon-
seyi Başkan Zeljka Cvijanovic ile ikili görüşmeler
de gerçekleştirdi. Bu arada, Vucic, Kosova Baş-

bakanı Albin Kurti'nin, Sırp milletvekillerinin
onayını almadan seçimlerde en az oyu alan

Nenad Rasic'i bakan olarak atamasına tepki
göstererek, Tiran'da yapılacak zirveye

katılmayacağını açıklamıştı. Vucic,
dün yaptığı açıklamada,

zirveye katıla-
cağını du-

yurmuş-
tu. (AA)

Sırbistan Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic, Arnavutluk'taki
Avrupa Birliği-Batı Balkanlar
Zirvesine ülke olarak ne
düşündüklerini söylemek için
katıldığını ifade ederek, "Masada
olmak her zaman daha iyidir, yoksa
menüde olursunuz." dedi.

MENÜDE

İran'da başörtüsü zorunluluğunu
denetleyen "ahlak polisi" birimi kaldırıldı

İran devrim lideri Ayetullah Hu-
meyni'nin ailesine ait "Cameran" in-
ternet sitesine özel mülakat veren Han-
muhammedi, İran Başsavcısı Muham-
med Cafer Muntazeri'nin ahlak polisiyle
ilgili açıklamalarına ilişkin bir soruyu
yanıtladı. Başörtüsü konusunda yeni
planlamalar yapıldığını belirten Han-
muhammedi, "Ülkede tesettür tartış-
ması kamuoyunda dile getirilen bir ta-
leptir ve şu anda bu konuyla ilgili ka-
rarlar alınmaktadır. Savcılık ve yargı
yetkililerinin talimatıyla Kolluk Kuv-
vetleri tarafından yürütülen Ahlak ve
Sosyal Güvenlik Devriyeleri'nin görevi
sona ermiştir." dedi. İranlı yetkili, ba-
şörtüsü uygulamasının "daha modern
yöntemlerle teknolojiden de faydala-
nılarak devam edebileceğini" ve bu ko-
nudaki kararın farklı yetkililer tarafın-
dan alınacağını sözlerine ekledi. 

BAŞÖRTÜSÜ ZORUNLULUĞUNUN 
KALDIRILMASI VEYA ESNETİLMESİ 
TALEPLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
İran'da başörtüsü kurallarına uy-

madığı gerekçesiyle gözaltına alınan
Mahsa Emini'nin polis nezaretinde ölü-
mü üzerine başlayan protestolar, ülkede
1979'dan bu yana uygulanan zorunlu
başörtüsü yasasının kaldırılması veya
esnetilmesi taleplerini yeniden gündeme
getirmişti. Cumhurbaşkanlığı Halkla
İletişim Merkezi Başkanı Ahmed Salihi,
30 Kasım'da resmi haber ajansı IRNA'da
yayımlanan açıklamasında, "Toplumda
yetkililere iletilen başörtüsü özgürlüğü
talepleri var." ifadelerini kullanmıştı.
İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer
Muntazeri ise 2 Aralık'ta yaptığı açık-
lamada, Meclis ve Cumhurbaşkanlığına
bağlı Devrim Yüksek Konseyinin "ba-
şörtüsü" konusu üzerinde çalıştığını
ve yakın zamanda sonucun açıklana-
cağını söylemişti. Muntazeri, dün de
İrşad Devriyeleri'nin askıya alınıp alın-
madığına ilişkin bir soru üzerine, "Ahlak
polisinin Yargı Erki ile hiçbir ilişkisi
yoktur. Ahlak polisi, geçmişte nerede
kurulduysa orada kapatılmıştır." demişti.
Söz konusu açıklama, medyada "ahlak
polisi" uygulamasının kaldırıldığına
dair yorumlara neden olmuştu. İran
devlet televizyonu ise Başsavcı'nın açık-
lamasının "çarptırıldığını" ve uygula-
manın sona erdiğine dair haberlerin
doğru olmadığını açıklamıştı. (AA)

İran'da "İyiliği Emretme ve
Kötülükten Sakındırma
Merkezi" Sözcüsü Ali
Hanmuhammedi, kolluk
kuvvetlerinin bünyesinde
yer alan ve "ahlak polisi"
olarak bilinen İrşad
Devriyeleri'nin görevinin
sona erdiğini açıkladı.

Myanmar'da bir köy yolunda 13 Arakanlı
Müslüman'ın cesedi bulundu

Özgür Rohingya Koalisyonuna
göre Myanmar'da bir köy yolunda
13 Arakanlı Müslüman'ın cesedi
bulundu. Özgür Rohingya Koa-
lisyonu koordinatörü Nay San
Lwin, yaptığı açıklamada, Yangon
kentindeki Hlegu kasabasında bu-
lunan Tabinshwehti yolunda, 13
Arakanlı Müslüman'ın cesedinin
bulunduğunu bildirdi. Cesetlerin
hastaneye götürüldüğünü belirten
Lwin, insan hakları savunucula-
rının hastaneyi ziyaret ettiğini,
cesetlerin yüzlerinde ve vücutla-
rının diğer kısımlarında yara izleri
bulunduğunu aktardı. Lwin, "28
Kasım'da cunta, 54'ü erkek ve
14'ü kadın olmak üzere 68 Ara-
kanlı Müslüman'ı gözaltına aldı.

Bence bu 13 kurban o gruptan ve
18 yaşının altında." ifadesini kul-
landı. Yerel basında yer alan ha-
berlere göre de bölgeden kaçmak
isteyen Arakanlı Müslümanlar,
araç ile taşınırken oksijen yeter-
sizliğinden hayatını kaybetti.

Myanmar'ın Arakan eyaletinde
2012'de Budistler ile Müslümanlar
arasında çatışmalar çıkmış, olay-
larda çoğu Müslüman binlerce kişi
katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri
ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır
karakollarına 25 Ağustos 2017'de
düzenlenen eş zamanlı saldırıları
gerekçe gösteren Myanmar ordusu
ve Budist milliyetçiler, kitlesel
şiddet eylemleri başlatmıştı. BM'ye
göre, Ağustos 2017'den sonra Ara-
kan'daki baskı ve zulümden kaçıp
Bangladeş'e sığınanların sayısı
900 bini geçti. Uluslararası insan
hakları kuruluşları, yayımladıkları
uydu görüntüleriyle yüzlerce kö-
yün yok edildiğini kanıtlamıştı.
BM ve uluslararası insan hakları
örgütleri, Arakanlı Müslümanlara
yönelik şiddeti "etnik temizlik"
ya da "soykırım" olarak adlandı-
rıyor. (AA)

Özgür Rohingya
Koalisyonuna göre
Myanmar'da bir köy
yolunda 13 Arakanlı
Müslüman'ın cesedi
bulundu.
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Brezilya, Güney Kore'ye acımadı, gol yağmuru!

2022 FIFA Dünya Kupası
son 16 turu maçında

Brezilya, Güney Kore'yi
4-1 mağlup ederek adını
çeyrek finale yazdırdı.

Stat 974'te oynanan karşılaşmanın ilk yarısını
da 4-0 önde kapatan Sambacılar, turu çok rahat
geçti. Brezilya, çeyrek finalde Hırvatistan ile 9
Aralık Cuma günü karşı karşıya gelecek. Karşılaş-
maya çok hızlı başlayan Brezilya, golü fazla bek-
lemedi. 7. dakikada sağ kanattan gelişen atakta
Raphinha'nın ceza sahasına yerden gönderdiği
topu arka direkte kontrol eden Vinicius Junior,
düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0. Vi-
nicius Junior, Dünya Kupası'nda ilk kez gol sevinci
yaşadı. Sambacılar, 13. dakikada ise Neymar'ın
penaltıdan attığı golle farkı 2'ye yükseltti. Brezilya,
29. dakikada 3. gol sevincini yaşadı. Richarlison,
Güney Kore ceza sahası önünde topu şık bir hare-
ketle kontrol etti. Pasını verip ceza sahasına ha-
reketlendi, Thiago Silva'nın isabetli pasıyla kaleciyle
karşı karşıya kalan Richarlison, plase vuruşla
meşin yuvarlağı ağlara yolladı. Brezilya, 36. daki-

kada 4. golünü buldu. Neymar, sol kanattan
bindiren Vinicius Junior'a pasını attı.

Vinicius'un penaltı noktasına doğru
gönderdiği topa Paqueta gelişine vurdu

ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-
0. İkinci yarıya da Brezilya hızlı
başladı. 46. dakikada Richarli-

son'un sert şutunu kaleci ayak-
larıyla kurtardı. Raphinha da
54. dakikada kaleyi yokladı, ka-
leci Kim Seunggyu parmakları-

nın ucuyla golü önledi. Ardından
savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Güney Kore, 68. dakikada net

bir fırsatı kullanamadı. Hwang
Inbeom'in ceza sahası dışından şu-

tunu kaleci Allisson son anda çeldi,
boşta kalan topa Son Heungmin yakın

mesafeden vurdu, kaleye giden top
son anda savunmaya çarptı. Güney Kore,

76. dakikada golü buldu. Kore'nin sağ
kanattan kullandığı serbest vuruşta
Brezilya savunmasının ceza sahası önü-

ne uzaklaştırdığı topu kontrol eden
Seungho, çok sert bir vuruşla meşin yu-

varlağı ağlara yolladı: 4-1. Kalan dakika-
larda başka gol olmadı ve Brezilya sahadan

4-1 galip ayrılarak tur atladı.
NEYMAR GERİ DÖNDÜ
Brezilya'da sakatlığı geçen yıldız oyuncu

Neymar, iki maç aradan sonra takımdaki
yerini aldı. Teknik direktör Tite, Neymar'ı

Güney Kore karşısında ilk 11'de sahaya sür-
dü. Sambacıların Dünya Kupası'nda Sırbistan

ile oynadığı gruptaki ilk maçta sakatlanan
Neymar, İsviçre ve Kamerun karşılaşmalarında

forma giyememişti.
NEYMAR'DAN TARİHİ GOL
Katar 2022'deki ilk golünü atan Neymar,

Pele ve Ronaldo'dan sonra 3 farklı Dünya Ku-
pası'nda gol atan 3. Brezilyalı olarak tarihe
geçti. Neymar ayrıca, 77 golle Brezilya Milli
Takım tarihinin en golcü oyuncusu konumunda
bulunan Pele ile arasındaki gol farkını da 1'e in-
dirdi. Yıldız oyuncu, milli takım formasıyla 76

gole ulaştı.
STAT 974'TE SON MAÇ OYNANDI
Brezilya-Güney Kore karşılaşmasının oynandığı

Stat 974, kapılarını kapattı. Katar'da Dünya Kupası
için konteynırlardan inşa edilen stadın söküleceği
açıklanmıştı. Stat 974, Dünya Kupası'nda 7 maça
ev sahipliği yaptı. Stat 974'teki karşılaşmayı 43
bin 847 kişinin izlediği açıklandı. (AA)

Alpagut Dünya Şampiyonası'nda Yıldırım'dan madalya yağmuru

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay
Yılmaz, “Alpagut Dünya Şampiyona-
sı'nda elde ettiği başarılarla göğüsü-
müzü kabartan sporcularımızı kut-
luyorum. Onları yetiştiren antrenör-

lerini tebrik ediyorum” dedi. Yıldırım
Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen
Alpagut Dünya Şampiyonası müsa-
bakaları, 21 ülkeden yaklaşık 500
sporcunun katılımıyla Naim Süley-
manoğlu Spor Kompleksi’nde yapıldı.
Alpagut Dünya Şampiyonası müsa-
bakaları, Yıldırım Belediyesi Naim
Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde
gerçekleştirildi. Şampiyonaya 21 ül-
keden yaklaşık 500 sporcu katıldı.
Farklı kategorilerde 4 gün süren mü-
sabakalarda tatamiye çıkan sporcular
kıyasıya mücadele etti.Kıran kırana
geçen şampiyonada 44 Yıldırım Be-
lediyesporlusporcunun 15’i altın, 15’i
gümüş, 14’ü ise bronz madalya alarak
yarışmaya katılan sporcuların tamamı
şampiyon oldu. Yıldırım Belediye Baş-
kanı Oktay Yılmaz, Alpagut Dünya

Şampiyonası müsabakalarına
Naim Süleymanoğlu Spor
Kompleksi’nde ev sahipliği

yaptıkları için mutluluk duyduklarını
belirtti. Alpagut, dövüş sporunun
dünyaya Türkçe bakışı olarak bir yan-
sıma olduğunu ifade eden Başkan
Oktay Yılmaz,“Dünyanın en eski mil-
letlerinden biri olan Türk milletinin
binlerce yıl nasıl hayatta kaldığını, o
zor şartlara karşı kendisini nasıl sa-
vunduğunu ve nasıl bir mücadele ver-
diğinin resmidir. Türk insanının spor
ahlakı, rakibe saygısı, olgun birey ye-
tiştirme yöntemi bugün 3 katıda 30'ı
aşkın ülkede ve binlerce sporcuyla
yapılmaktadır. Alpagut Dünya Şam-
piyonası’nda elde ettiği başarılarla
göğsümüzü kabartan sporcularımızı
kutluyorum, onları yetiştiren antre-
nörlerini tebrik ediyorum” dedi.

(İHA)

Yıldırım Belediyesi'nin ev
sahipliğinde, Naim Süleymanoğlu
Spor Kompleksi'nde düzenlenen
Alpagut Dünya Şampiyonası
müsabakalarında 21 ülkeden
yaklaşık 500 sporcu katıldı.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay
Yılmaz, “Alpagut Dünya
Şampiyonası'nda elde ettiği
başarılarla göğüsümüzü kabartan
sporcularımızı kutluyorum. Onları
yetiştiren antrenörlerini tebrik
ediyorum” dedi.



Pazar esnafı, bazı dükkanlarda
ve boş arsalarda sokak kedilerini
beslemeyi görev biliyor. Hastalanan
veya yaralanan hayvanların tedavi
masraflarını da karşılayan esnaf,
her gün belli saatlerde çevredeki ke-
dileri beslemek için boş arsalara
mama, kırmızı ve beyaz et ile su bı-
rakıyor. Dükkanların önünü sahip-
lenen kediler, esnaf ve vatandaşlarca
çok seviliyor. Esnaf, düzenli olarak
ilgilenebildiği kedileri dükkanlarında,
diğer kedilere ise çevrede bakıyor.
Pasaj içlerinde ve dükkanlarda ra-
hatça gezinen kediler ise müşterileri
"iş yeri sahibi gibi" karşılıyor, çoğu
zaman perde, kıyafet gibi ürünlerin
sergilendiği tezgahlarda uyuyor.

ESNAFI AYAK 
SESLERİNDEN TANIYAN 
KEDİLER, MAMA 
SAATİNİ BEKLİYOR
Pazarın çevresindeki boş arsa-

larda kedilere mama veren esnaf-
lardan Gökhan Dinç, AA muhabirine,
çocukluğundan beri hayvanları çok
sevdiğini söyledi. Her gün sokak
hayvanlarını beslediğini belirten
Dinç, "Her gün sabah 09.00 akşam
17.00'da hayvanların mamalarını
temin etmeden bana rahat uyku
yok, vermezsem rahatsızlık hisse-
diyorum. Bunu diğer insanlar da

alışkanlık haline getirirse, kışın özel-
likle çok soğuk olduğunda kapıları-
nın önüne birazcık yem koysalar
yeterli olur. Yazın sıcağında su kap-
larını eksik et-
meyelim, bu
şekilde daha
çok mutlu olu-
nur. İnsanlar,
birazcık daha
sokak hayvanla-
rını düşünsün,
yeter." diye ko-
nuştu. Pazar
içinde kıyafet
sattığı bir
dükkanı bu-
lunan Fatih
Özmen de
sabah iş
yerlerini
a ç t ı k l a -
rında ke-
dileri on-
ları bekler
halde bul-
duklarını
aktardı.
Özmen,
kedilerin
sabahları
e s n a f ı n
yolunu göz-
lediğini vur-

gulayarak şunları dile getirdi: "Bizim
onları besleyeceğimizi bildikleri için
sabahları bekliyorlar. Bizde çocuk-
luktan beri bu alışkanlık var. Sabah

dükkanı açtı-
ğımızda, 15-
20 kedi bek-
liyor burada.

Kuru mama
veriyoruz, bu-
radaki ve baş-
ka sokaklarda-

ki kedilere.
Hasta olan

kedileri-
miz

de oluyor. Kucağım-
daki kedinin yavru-
su vardı, burada
büyük bir kedi
tarafından gözü
çıkarılmıştı. Onu
biz kendi kedi-
lerimize bakan
veterinere götür-
dük, ameliyat ettir-
dik, gözünü kurtara-
madık ama en azından ca-
nını kurtardık. Şu an gayet iyi,
tek gözü kör, o da içeride yatıyordur."
Hayvanlara şiddet uygulandığı gö-
rüntüleri üzülerek izlediklerini kay-
deden Özmen, "Videolarına bile ba-
kamıyoruz, yapılmaması gereken

şeyler. Hayvan sevgisi olmayan
kişide insan sevgisi de olmaz.

İnsanlar üstünde etkisi çok
büyük. Hayvan bu, ağzı var

dili yok." dedi. Perde sa-
tışı yaptığı dükkanı bu-
lunan Şirin Özmen ise
30 yıldır aynı yerde
ailesiyle dükkan iş-
lettiğini söyledi. Öz-
men, hayvanları çok
sevdiğini ve onlara
neredeyse annelik
yaptığını anlatarak,
"Ben kedilerin anne-
siyim, bir sürü ço-

cu-
ğ u m

var. Sokak-
taki bütün hayvanlara

annelik yapıyoruz, onlarla mutlu
oluyoruz. Hepsine elimden geldi-
ğince bakmaya çalışıyorum. Önce-
likle insanlar sevmeyi sevilmeyi bil-
sin, hayvanlar çok sevimli yaratıklar,
Allah onları bize emanet etmiş on-
lara bakalım, sahip çıkalım diye."
diye konuştu.

Özmen belediyelerin bakımevle-
rini aradıklarında hayvanların gerekli
tedavilerinin yapıldığını, böyle hay-
vanları gördüklerinde insanların be-
lediyelere haber vermelerinin yeterli
olduğunu da kaydetti. Pazarda bak-
kal işleten esnaf Şaziment Sevim
ise dükkanının önünde "Çiko" ismini
verdiği kediye ve diğer hayvanlara
sahip çıktığını vurgulayarak hay-
vanlara sahip çıkmanın kendilerini
mutlu ettiğini aktardı. (AA)
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Tarihi Hanlar
Bölgesi'nde yer
alan Reyhan
Pazarı'nda
esnaf, sokak
kedilerine sahip
çıkıyor, onlarla
dükkanlarını
paylaşıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı
Fatih Birol, Türkiye'nin yenilenebilir enerji
kapasitesinin gelecek 5 yıl içinde yüzde 64
büyümesini öngördüklerini belirterek, "Bu
büyümeyle Türkiye Avrupa'da yenilenebilir
enerjide dördüncü büyük piyasa olurken,
dünyada da ilk 10'a girmiş oluyor. Yenile-
nebilir enerjideki bu büyümenin yüzde 75'i
rüzgar ve güneşten gelecek." dedi.

Birol, IEA'nın bugün yayımlanan "Ye-
nilenebilir 2022: Analiz ve 2027'ye Yönelik
Öngörüler" başlıklı yıllık raporu ve Türki-
ye'deki yenilenebilir enerjinin gelişimine

ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde
bulundu. Dünyada yenilenebilir enerjinin
son 20 yılda çok hızlı büyüdüğünü söyleyen
Birol, gelecek 5 yılda özellikle enerji krizinin
de etkisiyle bu büyümenin olağanüstü bir
noktaya ulaşacağını dile getirdi. Birol, ge-
lecek 5 yıllık dönemde küresel yenilenebilir
enerji kapasitesinin 2 bin 400 gigavat ar-
tacağı bilgisini paylaşarak, şöyle konuştu:
"Bu büyüme, son 20 yıldaki büyümeye ve
Çin'in şu andaki elektrik kapasitesine de
neredeyse eşit. Bu olağanüstü büyümenin
iki sebebi var. Birincisi, birçok ülke
yenilenebilir enerjiyi sadece çevre
dostu değil, enerji arz güven-
liğinde de çok önemli bir
opsiyon olarak düşünü-
yor. İkinci sebep de
yenilenebilir enerji
maliyetleri, fosil
yakıt fiyatlarına
göre

çok daha düşük. Yani, ekonomik
olarak da yenilenebilir önemli
bir seçim haline geldi. Bu
açıdan, yenilenebilir
enerjinin olağanüs-
tü bir büyüme dö-
nemine girdi-
ğini görüyo-
r u z . "
(AA)

Uluslararası Enerji
Ajansı'na göre,
Türkiye'nin yenilenebilir
enerji kapasitesinin yüzde
64 artışla 2027 itibarıyla 
90 gigavata ulaşacağı
hesaplanıyor.


