
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, “Önü-
müzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek 
olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş 
eğilimini, bu ay Yİ-ÜFE’de olduğu gibi, 
daha keskin hissetmeye başlayacağız.” ifa-
desini kullandı. n 5. sayfada

Nilüfer  Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Nilüfer Bele-
diyesi’nin LGBT bireylere özel herhangi bir merkezi 
yoktur” dedi. Son günlerde sosyal medyada yayınlanan 
iddialar hakkında Nilüfer Belediye Başkanı Turgay 
Erdem basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan 
Erdem, “Biliyorsunuz sosyal medya üzerinden Nilüfer 
Belediyesi’ne yönelik bir karalama kampanyası baş-
latıldı. Bir yerden düğmeye basıldı ve bir anda sosyal 
medyada, yandaş basında ve birçok internet yayınında 
aynı başlığı görür olduk.”  n 4. sayfada

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye ne 
yaptığını biliyor. Hesap edemedikleri bir şey 
var; daha yeni başlıyoruz. Türkiye’nin dağ-
larında 29 Ekim 2023 tarihinde Türkiye yüz-
yılına adım atarken bir tek terörist bırak-
mayacağız” dedi.  n 7. sayfada

Yıldırım Belediyesi, Yiğitler Mahallesi’nde 
bin 530 metrekare alan üzerine yeni bir 
park inşa ediyor. Yıldırım Belediyesi, va-
tandaşların boş zamanlarında huzur ve 
güven içinde dinlenip çocukları ile zaman 
geçirebileceği park ve yeşil alanların sayısını 
artırmaya devam ediyor.  n 4. sayfada
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“Belediyemizin LGBT 
bireylere özel herhangi 
bir merkezi yoktur”
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Normal değil  
normalleşmemeli!

Bursa’da geçtiğimiz hafta 2 kişinin hayatını 
kaybettiği uçağın düşme anı çevrim 
santralinin güvenlik kameralarına yansıdı. 

Bursa’da iki kişinin 
öldüğü kazada uçağın 
düşme görüntüleri  
kameraya yansıdı:

‘Yüksek 
gerilim’e 
takılmış!

Düşen uçağın doğalgaz kom-
bine çevrim santralinin ürettiği 
380 bin voltluk elektrik taşıyan 
yüksek gerilim direği ve tellerine 
dokunduğu, o sırada alev aldığı 
daha sonra da yere düştüğü gö-
rüldü. Görüntüler Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından incele-
meye alındı. 

TEMAS ANI GÜVENLİK  
KAMERASINDA 

Bursa’da 2 kişinin hayatını 
kaybettiği uçak kazasının ar-
dından uçağın nasıl düştüğü 

halen araştırılırken uçağın düş-
me anına ilişkin güvenlik kem-
arası görüntüleri ortaya çıktı. 
Görüntülerde düşen uçağın ka-
nadının Ovakça Doğalgaz Kom-
bine Çevrim Santralindeki yük-
sek gerilim direği ve teline do-
kunduğu bu sırada bir patla-
manın yaşandığı görüldü. Ge-
rilim hattından çevrim sant-
ralinin ürettiği 380 bin voltluk 
elektriğin geçtiği öğrenildi. Ka-
zada hayatlarını kaybeden 54 
yaşındaki pilot işadamı Hakan 
Köksal ile 22 yaşındaki güzellik 

uzmanı Burcu Sağlam’ın elek-
trik akımına kapılıp mı yoksa 
düşmeye bağlı olarak mı öl-
dükleri otopsi raporu sonrası 
belirlenecek. 

İKİSİ DE TOPRAĞA VERİLDİ 

Sağlam’ın ve Köksal’ın ce-
nazeleri, otopsi işlemlerinin 
ardından toprağa verilmişti. 
22 yaşındaki Burcu Sağlam ika-
met ettiği merkez Yıldırım il-
çesi Vatan Mahallesi’ndeki Hacı 
Bekir Camii’nde öğle namazını 
müteakip kılınan cenaze na-

mazının ardından ailesi ve se-
venlerinin katılımıyla son yol-
culuğuna uğurlanmıştı. Genç 
kızın cenazesi, Hamitler Kent 
Mezarlığına defnedildi. Genç 
kızın dört kardeş olduğu, 2 ab-
lası ve bir erkek kardeşi olduğu 
ve önceden ortak biriyle kuaför 
işlettiği öğrenildi. Uçağın pilotu 
54 yaşındaki iş adamı Hakan 
Köksal’ın cenazesi de ikamet 
ettiği Çalı Mahallesi’nde bulu-
nan Çamlık Camii’nde ikindi 
namazını müteakip kılınan ce-
naze namazının ardından Çalı 
mezarlığında defnedildi. (İHA)

Burcu Sağlam Hakan Köksal

Banaz:  
“Bursaspor’u 
kapatmaya 
gelmedik”
Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer 
Furkan Banaz, “Bu bölün-
müşlükle maalesef bir yere vara-
mayız. Biz yönetim olarak bu 
kulübü kapatmaya gelmedik, 
yaşatmaya geldik. Biz halen bu-
radayız, ısrar ediyoruz. İçine 
düştüğümüz, bu noktadan çık-
mak için bizim yanımızda durul-
ması, bizimle beraber saf 
tutulması gerekiyor” dedi.

n 11. sayfada

Yiğitlere yeni park!

Soylu: “Türkiye’nin dağlarında 
bir tek terörist bırakmayacağız”  

Nebati: “Enflasyondaki 
düşüş eğilimini daha 
keskin hissedeceğiz”

Başkan Dündar’ın 
baba acısı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın 82 yaşında ha-
yatını kaybeden babası Hacı Hüseyin Dündar, dualarla son yolculuğuna 
uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Dündar’ı 
telefonla arayarak taziyede bulundu. n 8. sayfada

 “Liralaşma stratejisiyle  
enflasyon beklentileri  

iyileşecek”

 “Amerika’ya  
‘Go home’ diyenler, 

şimdi ‘come  
here’ diyor”  
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Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma 
Birliği marifetiyle Bursa Valiliği, Ticaret 
ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği, Bursa Kültür Sanat ve 
Turizm Vakfı, Uludağ Üniversitesi ve 
Irgandı Köprüsü sanatçıları desteğiyle 
düzenlenen ‘Bursa Uluslararası Hediyelik 
Eşya Tasarım Yarışması’nın ödül töreni, 
Muradiye Kur’an ve Elyazmaları Mü-
zesi’nde yapıldı. Ağırlıklı olarak yurt 
içi olmak üzere başta Çin, Avrupa ve 
Arap ülkelerinden de katılımın olduğu 
etkinlikte, toplam 727 kişi yarıştı. Desen 
ve Hediyelik Eşya Tasarımı olmak üzere 
iki ayrı kategoride gerçekleştirilen ya-
rışmaya katılan eserleri büyük titizlikle 
inceleyen jüri üyeleri, Bursa’yı temsil 
edecek desen ve hediyelikleri belirledi. 
Desen Kategorisinde Nurcan Günay bi-
rinciliği, Bahadır Umaç ikinciliği ve Di-
dem Avıncan da üçüncülüğü elde etti. 
Bu kategorinin İpek ve Çini Özel Ödülü 
Nurcan Günay’ın oldu. Hediyelik Eşya 
Tasarım Kategorisinin birinciliğini Ece 
Çınar, ikinciliğini de Nehir Taştan elde 
etti. Metin Onur Öztürk ve Sedat Özer 
ise üçüncülüğü paylaşan iki isim oldu. 
Bu kategorinin İpek ve Çini Özel Ödülü 
ise Cem Değirmencioğlu’na verildi. Ka-
zanan eserlerin de sergilendiği yarış-

manın ödül törenine, Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı 
sıra Bursa Milletvekili Emine Yavuz 
Gözgeç, Uludağ Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz, İl Kültür 
ve Turizm Müdürü Kamil Özer, yurt 
içi ve yurtdışından jüri üyeleri ile çok 
sayıda davetli katıldı. Ödül töreninde 
konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, her şehrin kendine has 
özellikleri gün yüzüne çıkararak mar-
kalaşma yoluna gittiğini hatırlattı. Bur-
sa’nın da tarihi, kültürel ve doğal gü-
zellikleri ile eşsiz bir şehir olduğunun 
altını çizen Başkan Aktaş, “Bursa, bacasız 
sanayi olarak bilinen turizmin tüm kol-
larında hemen her nimete sahiptir. Bü-
yükşehir Belediyesi olarak turizm ko-
nusuna büyük önem veriyoruz. Türk 
Dünyası Kültür Başkenti çerçevesinde 
‘şehrimizin tanıtımına yönelik’ Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’mızın, TÜRK-

SOY’un, belediyemizin ve tüm paydaş-
larımızın katkılarıyla, gerek Bursa’da 
gerek ulusal düzeyde gerekse dünyanın 
farklı ülkelerinde Bursa’nın tanıtımı 
odaklı farklı etkinlikler gerçekleştirdik. 
Turizm ile ilgili konunun hangi başlı-
ğında ne ihtiyaç var ise ‘bugüne kadar 
olduğu gibi yarın da’ sektörün dina-
mikleri ile birlikte çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Kentimizin kültürel ve turistik 
değerlerinin hediyelik eşya endüstrisine 
kazandırılmasına, kenti kurumsal ma-
nada temsil eden hediyelik eşyaların 
tasarlanması ve üretilmesine yönelik 
yarışma düzenledik. Birbirinden değerli 
akademisyenler, usta öğreticiler, moda 
tasarımcıları, endüstriyel tasarımcılar, 
grafik tasarımcı ve seramik sanatçıla-
rından oluşan jürimiz, hassas değer-
lendirme yaparak, en iyi çalışmaları be-
lirledi. İnanıyorum ki yarışma sonu-
cunda elde edeceğimiz veriler, önümüz-

deki süreçte Bursa’mızın tanıtımına 
önemli katkı sağlayacak. Eser gönderen 
tüm katılımcılarımızı ve ödül almaya 
hak kazanan yarışmacılarımızı tebrik 
ediyorum. Başta jüri üyelerimiz olmak 
üzere, yarışmanın neticelenmesinde 
emek sarf eden tüm kişi, kurum ve ku-
ruluşlara bir kez daha teşekkür ediyo-
rum” dedi. Bursa Milletvekili Emine 
Yavuz Gözgeç de Bursa’nın birçok değeri 
ile marka olduğunu belirterek, “Hedi-
yelik eşya tasarımı çok güzel düşünül-
müş bir fikir. Bazen küçük şeylerin çok 
daha büyük etkisi olur. Küçük bir hediye, 
saatlerce Bursa’yı anlatmamızdan çok 
daha büyük etki bırakabilir. İnşallah 
bu hediyeleri yakında takdim etme 
mutluluğunu da yaşarız” diye konuştu. 
Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, ko-
nuşmaların ardından jüri üyelerine te-
şekkür plaketlerini ve kazananlara ödül-
lerini takdim etti. (İHA)

Hediyeniz Bursa’ya özel olsun

Yıldırım Belediye Başkanı 
Oktay Yılmaz, her haftanın 
ilk gününü öğrencilere ayı-
rıyor. İlçedeki okulları zi-
yaret ederek, gençlerle bir 
araya gelen Başkan Oktay 
Yılmaz, bu hafta Cumhu-
riyet İlkokulu’nda bayrak tö-
renine katılıp öğrencilerle buluştu. 
Başkan Oktay Yılmaz, çocuklardan yaş-
lılara, kadınlardan dezavantajlılara ve esnafa 
kadar toplumun tüm kesimlerini kucaklayan 
bir hizmet anlayışı ile çalıştıklarını belirtti. 

Cuma günleri yaşlılar ve esnafla bir araya 
gelerek onların tecrübelerinden istifade et-
tiklerini belirten Başkan Yılmaz, “Pazartesi 
günleri ise gençlerimizle bir araya gelerek, 
onların bakış açısından Yıldırım’ı görmeye 
çalışıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak ilçenin 

tamamının mutluluğu ve huzuru için ça-
lışıyoruz. Eğitime yapılan yatırı-

mın geleceğe yapılan yatırım-
dır. Eğitim camiamıza okul-

lar, kapalı spor salonları, 
kütüphaneler ve mater-
yaller gibi birçok fiziki 
destek sağlıyoruz. Bunun 

yanında yaptığımız okul 
dışı öğrenme ortamlarıyla da 

öğrencilerimizi sosyal, kültürel, 
sportif ve akademik yönden desteklemeyi 

sürdürüyoruz. Evlatlarımızın geleceği için 
Yıldırım Belediyesi olarak çalışmaya devam 
edeceğiz” diye konuştu. (İHA)

Gemlik Kent Konseyi Gençlik 
Meclisi, ilk kez geçen yıl gerçek-
leştirdiği Dünya Gönüllüler Gü-
nü’nü bu yıl da geniş çerçeveli bir 
program ile kutladı. Gemlik Bele-
diyesi Cemil Meriç Kültür Merke-
zi’nde gerçekleşen programa ko-
nuşmacılar Sivil Toplum Uzmanı 
Hamit Levent Evci, Onaranlar Ku-
lübü Kurucu Ortağı Ufuk Emin 
Akengin ile ALİKEV Programlar 
Sorumlusu Şeyma Keskin katıldı. 
Programa Gemlik’in yanı sıra Ulu-
dağ Üniversitesi olmak üzere Bur-
sa’nın çeşitli yerlerinden de gençler 
katılım gösterdi. Ayrıca Gemlik Ya-
şam Atölyesi Derneği, Eksi 25 Der-
neği, Atölye Deneme Sanat ve Eko-
loji Derneği, Toplum Gönüllüleri 
Vakfı Uludağ Üniversitesi ve Bursa 
Teknik Üniversitesi temsilcilikleri 

ile Elimde Bir Dünya Derneği de 
program alanında stant açtı. Ko-
nuşmacılar Hamit Levent Evci, 
Ufuk Emin Akengin ve Şeyma Kes-
kin, kendi gönüllülük hikayelerini 
anlattılar. Gönüllü çalışmalara nasıl 
katıldıklarını anlatan konuşmacılar, 
dinleyenlere gerçekleştirdikleri ça-
lışmalar hakkında bilgi verdiler. 
Konuşmaların ardından yemek ik-
ramı gerçekleşti. Ateş yanan varil-
lerin başında yemek yiyen gençler, 
çay ve kahve ikramı ile gün boyu 
sohbet ederek fikri alışverişinde 
bulundular. Program akşam saat-
lerinde ise konser ile devam etti. 
Program için hazırlanan alanda 
sahne alan Ferma Band, yaklaşık 
iki saat boyunca gençler ile birlikte 
sevilen şarkıları seslendirdiler. Gö-
nüllü çalışmaların, gençlerin sosyal 
hayatının gelişmesine, eğitim ve 
meslek hayatlarına büyük katkıları 
olduğunu söyleyen Gençlik Meclisi 
üyeleri, toplumların gelişmesinde 
de gönüllülüğün önemli bir etmen 
olduğunu belirttiler. Gönüllülük 
Festivali ile daha fazla insana ulaş-
mayı hedeflediklerini belirten genç-
ler, Gemlik’teki tüm lise ve üni-
versite öğrencilerini Gemlik Gençlik 
Meclisi’ni takip etmeye, çalışma-
larına katılmaya davet ettiler. (İHA)

Bursalı  
öğrencilerden 
madencilere 
destek

Bursa’nın ilk ve tek sanat 
lisesi Zeki Müren Güzel Sa-
natlar Lisesi öğrencileri, Dünya 
Madenciler Günü’nde Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş himayesinde Bartın ve 
Zonguldak’taki madenleri zi-
yaret etti.Bursa Zeki Müren 
Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci-
leri, emeğin ve alın terinin 
simgesi madencilere destek ol-
mak için Bartın ve Zongul-
dak’taki madenlere indi. Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş’ın himayesiyle ya-
pılan ziyarette öğrenciler, ma-
dencinin yer altındaki hayatını 
gözlemlemek ve empati kur-
mak için yerin metrelerce altına 
indi. İlerleyen günlerde öğren-
cilerin fırçalarından çıkacak 
eserlerin toplumda farkındalığı 
artırmak adına sergileneceğini 
aktaran Zeki Müren GSL Mü-
dürü Remzi Ayaz, “Yerin yüz-
lerce metre altında ölümle bu-
run buruna çalışan, yeraltı kay-
naklarımızı insanlığın ve ül-
kemizin hizmetine sunan ma-
dencilerimize vefa borcumuz 
var. Tüm maden emekçileri-
mize dayanışma duygularımızı 
iletirken, onlara ve ailelerine 
facialardan uzak mutlu bir 
ömür diliyorum” dedi. (İHA)

Mustafakemalpaşa İsmail 
Hakkı Şenpamukçu Halk Eği-
timi Müdürlüğü tarafından dü-
zenlenen ‘Ağaç Kesimi ve Boy-
lama Kursu’ eğitimleri başladı. 
13 Aralık’a kadar sürecek kurs-
tan 70 kişi faydalanacak. Va-
tandaşların ihtiyaç ve istekleri 
doğrultusunda kurs faaliyetle-
rini sürdüren Mustafakemal-
paşa İsmail Hakkı Şenpamukçu 
Halk Eğitimi Müdürlüğü, Ağaç 
Kesimi ve Boylama Kursu açtı. 
Ticaret Borsası Toplantı Salo-
nu’nda 21 Kasım’da başlayan 
eğitimlere, park ve bahçeler ile 
diğer ağaçlık alanlarda çalışan 
70 kursiyer katıldı. Uzman öğ-
reticiler tarafından verilen kurs 
eğitimlerinde, tehlike arz eden 
ağaçların ve olumsuz hava ko-
şullarında kırılan dalların nasıl 
kesileceği ve uzaklaştırılacağı 
anlatıldı. Mustafakemalpaşa 
Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği 
Uzmanı Ahmet Ceylan’da ağaç 
kesimi ve boylama işleminde 
dikkat edilecek hususlar hak-
kında iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimi verdi. Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Sa-
dettin Akkoyunlu’da kursiyerleri 
ziyaret ederek; “Borsamızın ka-
pısı bu toplantılara her zaman 
açık olacak. Kursiyerlerimize 
başarılı eğitimler diliyorum” 
dedi. İsmail Hakkı Şenpamukçu 
Halk Eğitimi Müdürü Zafer Göl-
lü’de talep geldikçe tarım kurs-
larını açmaya devam edecekle-
rini söyledi. (İHA)

Mustafakemalpaşa’da 
ağaç kesimi kursu

Musiki’nin Sultanlarından  
ustalara saygı konseri

Büyükşehir Belediyesi 
tarafından ‘Bursa’yı 
kurumsal anlamda 
temsil eden’ hediyelik 
eşyaların tasarlanması 
ve üretilmesi hedefiyle 
düzenlenen ‘Bursa 
Uluslararası Hediyelik 
Eşya Tasarım 
Yarışması’nda dereceye 
girenler ödüllendirildi.

Gençler Gönüllülük 
Festivali’nde buluştu
Gemlik Kent Konseyi Gençlik 
Meclisi, bu yıl ikinci kez Dünya 
Gönüllüler Günü programı 
düzenledi. “Gemlik’te söz 
gençlerde” sloganıyla bir araya 
gelen gençler, sivil toplum 
alanında uzman isimlerin 
katıldığı söyleşi programının 
ardından doyasıya eğlendiler.

Yılmaz, gençleri ve 
çocukları ihmal etmiyor

Musikinin Sultanları Türk Müziği Ko-
rosu, ‘ustalara saygı’ adı altında ücretsiz 
konser verdi. Uğur Mumcu Kültür Merke-
zi’nde unutulmaz bir konsere imza atan 
Musikinin Sultanları Türk Müziği Korosu, 
kimi zaman coşturdu, kimi zaman ise hü-
zünlendirdi. Koro, Zeki Müren, Yıldırım 
Gürses, Bergen, Avni Anil, İbrahim Tatlıses, 
Orhan Gencebay, Muazzez Ersoy, Emel 
Sayın ve Müslüm Gürses gibi pek çok usta 
sanatçının eserlerini seslendirdi. 3 saati 
geçkin konserde vatandaşlar unutulmaz 
bir konser gecesi yaşadı. Kanun Sanatçı ve 
Koro Şefi Hülya Dündar, “Bu düzenlediğimiz 
konserimizi Bursalı sanat severlerin bu 
kadar ilgi göstereceğini beklemiyorduk. Bu 

kalabalık ve coşku bizi daha çok çalışmaya 
ve daha çok sorumluluk almaya teşvik etti. 
Bundan sonra son sürat konserlere devam 
edeceğiz. Sanatı gençlere, ev hanımlarına, 
beylere, tüm çalışanlara sevdirmek, kötü 
alışkanlıklardan uzak tutmak için çabalı-
yoruz” dedi. (İHA)

Yıldırım’da temel önceliğin ortak 
akıl olduğunu vurgulayan 
Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 
her haftanın ilk günü öğrencileri 
okullarında ziyaret ederek, 
gençlerle istişarelerde bulunuyor.
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Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

13/7

14/10

10/3

13/9
13/9

13/10

13/8

14/9

13/8
11/8

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:34
08:04
13:00
15:24
17:45
19:10

BURSA
SALI

13/7

PERŞEMBE

17/8

ÇARŞAMBA

15/6

11/9 İMSAK İYE

Osmangazi’deki olay, Reyhan Mahalle-
si’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Reyhan pazarında esnaf olan perdeci Serdar 
B. ile pazarcı Uğur T. arasında ‘kasa’ koyma 
meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma 
kısa sürede kavgaya dönüşürken, Serdar B. 
eline aldığı bıçak ile pazarcı Uğur T.’yi bı-
çakladı. Uğur T. kanlar içerisinde yere yığı-
lırken, Serdar B. kaçarak bölgeden uzaklaştı. 
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık 
ekipleri yaralı Uğur T.’yi yaptığı ilk müda-
halesinin ardından Çekirge Devlet Hasta-
nesi’ne kaldırdı. Zanlı Serdar B. ise Asayiş 
Şube Müdürlüğü Güven Timleri tarafından 
merkez Yıldırım ilçesi Beyazıd Mahallesi’nde 
kıskıvrak yakalandı. Zanlı, doktor raporunun 
alınmasının ardından Asayiş Şube Müdür-
lüğü’ne getirildi. (İHA)

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü 
asayiş büro ekipleri önceki akşam 
şehir merkezinde şüphe üzerine bir 
aracı durdurdu. Araçta yapılan ara-
mada 13 çıkı halinde 21 gram uyuş-

turucu madde ele geçirildi. Polis araç-
ta bulunan C.D. (19) ile F.Y. (23) 
isimli şahısları gözaltına aldı. Şahıs-
ların evlerinde yapılan aramada ise 
uyuşturucu için kullanılan çeşitli 
aparatlar ele geçirdi. Emniyet Mü-
dürlüğüne götürülen biri bayan iki 
kişi buradaki işlemlerinin ardından 
sevk edildikleri mahkeme tarafından 
tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
(İHA)

Osmangazi’deki olay, önceki gün 
saat 19.00 sıralarında Yeşilova Mahal-
lesinde yaşandı. İddiaya göre, H.C, 
Mavi Sokak arasında ilerlerken kimliği 
henüz öğrenilemeyen husumetlisiyle 
karşılaştı. Şüpheli ile H.C arasında 
çıkan sözlü tartışma kısa sürede bü-
yüyerek kavgaya dönüştü. H.C kendisine 

bir anda saldıran şüpheliden sokak 
arasından koşarak kaçmaya başladı. 
Bunun üzerine H.C.’yi yakalamayacağını 
anlayan zanlı yanında bulunan taban-
cayla tetiğe bastı. Kalçasından vurulan 
H.C. kanlar içinde yerde kaldı. H.C’nin 
yere düştüğü gören şüpheli olay ye-
rinden kaçarken, silah seslerini duyan 
çevredekiler, durumu hemen 112 Acil 
Çağrı Merkez’ine bildirildi. Olay yerine 
gelen sağlık ekipleri yaralı adama olay 
yerinde yaptığı ilk müdahalenin ar-
dından Şevket Yılmaz Hastanesine kal-
dırıldı. Öte yandan, polis ekipleri olay 
yerinden kaçan şüphelinin yakalanması 
için çalışma başlatırken, hastaneye kal-
dırılan adamın hayati tehlikesinin ol-
madığı öğrenildi. (İHA)

Dur ihtarına uymadılar 
4 araca çarptılar

Bursa’da polis 
ekiplerinin dur 

ihtarına uymayan 
şüpheliler ile polis 

ekipleri arasında 
kovalamaca yaşandı. 

Park halinde duran  
4 araca çarparak 

duran şüpheli; polis 
ekipleri tarafından 
gözaltına alındı. O 

anlar ise bir işyerinin 
güvenlik kamerasına 

anbean yansıdı.

Yıldırım’daki olay, önceki gece saat 
23.00 sıralarında Millet Mahallesi Derya 
caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre polis ekiplerinin dur ihtarına 
uymayan otomobilin şüphelisi ekiplerden 
kaçmaya başladı. O sırada şüpheli ve 
polis ekiplerinin arasında nefes kesen 
kovalamaca yaşandı. Polis ekiplerinden 
kaçan şüpheli aracın kontrolünü kaybe-
derek park halinde duran 4 araca çarptı. 
Direksiyonda bulunan B.A. yaya olarak 
kaçmaya çalışırken araçta bulunan T.Ş. 
ile D.İ.A. gözaltına alındı. Yaya olarak 
kaçmaya çalışan şüpheli B.A. üzerindeki 

silahı bir evin bahçesine attıktan sonra 
uyuşturucu maddeleri yola dökerken ya-
kalandı. Şüpheliler karakola götürülürken; 
araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 
ise, 11 adet çıkı halinde toplamda 55.90 
gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız 
tabanca, 5 adet şarjöre basılı vasiyette 
7.65 mm çapında fişek, 1 adet ruhsatsız 
tüfek, 4 adet ectasy hap ve uyuşturucu 
madde ticaretinden elde edildiği değer-
lendirilen 4 bin 810 lira para ele geçirildi. 
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ar-
dından adliyeye sevk edildi.  

(İHA)

Perdeci tartıştığı 
pazarcıyı bıçakladı
Bursa’da ‘kasa’ koyma 
meselesi yüzünden tartıştığı 
pazarcıyı bıçaklayan 
perdeci yakalandı.

Bursa’da sokak ortasında 
karşılaştığı husumetlisi 
tarafından darp edilen kişi, 
kaçarken kalçasından 
tabancayla vurularak 
yaralandı. Hastaneye kaldırılan 
adamın hayati tehlikesinin 
olmadığı öğrenildi.

Biri kadın iki ölüm taciri 
tutuklandı 

Kız konuşmuyor  
diye oteli  
ateşe verdi!

Önce dövdü sonra vurdu

Asker eğlencesi 
magandaları!

Bursa’da asker konvo-
yu yapan bir grup genç, 
cadde ortasında otomatik 
silah ile ile havaya defa-
larca kez ateş açtı. O anlar 
orada oturan bir kişinin 
cep telefon kamerasına 
yansıdı. 

Osmangazi’deki olay 
Hamitler Mahallesi’nde 
meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, asker kon-
voyu yapan bir grup genç, 
cadde ortasında araçla-
rıyla durarak yüksek sesli 
müzik açarak oyunlar oy-
nadılar. Daha sonra kim-
liği belirsiz bir kişi yanın-
da getirdiği otomatik silah 
ile havaya defalarca ateş 
açtı. O anlar mahalle bu-
lunan cep telefon kame-
rasına yansıdı. (İHA)

Orhangazi Emniyet 
Müdürlüğü asayiş ekipleri 
şüphe üzerine durdurdukları 
bir araçta uyuşturucu madde 
gele geçirdi. Araçtaki biri 
bayan iki kişi gözaltına alındı.

Kanala düşen 
otomobilden 
sağ çıktılar

İnegöl’de kontrolden çıkan oto-
mobil takla atarak yağmur suyu 
kanalına düştü. Kazada 2’si çocuk 
4 kişi yaralandı. 

İnegöl’deki kaza Bursa-Ankara 
karayolu üzeri Şehitler kavşağı 
mevkiinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Bursa’dan İnegöl’e se-
yir halinde olan sürücü Ayhan 
A.(31) yönetimindeki 16 ATK 139 
plakalı otomobil, virajda kontrol-
den çıktı. Yoldan çıkan araç takla 
atarak yağmur suyu kanalına düş-
tü. Ters duran aracın sürücüsü ile 
araçtaki eşi Sümeyye A.(27) ile 
çocukları Eymen (4) ve Emir (1) 
yaralandı. Yaralılar olay yerine 
sevk edilen ambulansla İnegöl 
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ka-
zayla ilgili tahkikat devam ediyor. 
(İHA)

Bursa’da yeni tanıştığı kızın 
kaldığı otelde çalışanlar tarafından 
saklandığını düşünen şüpheli, oteli 
ateşe verdi. Ardından karşıda bu-
lunan bir duvara, “Sıkıntı sandı-
ğınızdan büyük. Yok mu beni bu 
cehennemden kurtaran?” yazan 
zanlı kayıplara karıştı. Zanlının 
otelin giriş kısmını ateşe verdiği 
anlar güvenlik kamerasına anbean 
yansırken, tanıştığı kızın otelden 
bir gün önce ayrıldığı öğrenildi. 

Osmangazi’deki olay, önceki 
gün saat 19.30 sıralarında Uluyol 
Mahallesi Kıbrıs Şehitler Cadde-
si’nde faaliyet gösteren bir otelde 
meydana geldi. İddiaya göre, R.Ç 
yeni tanıştığı bir kızın kendisiyle 
konuşmak istememesi üzerine kı-
zın kaldığı oteli geldi. Otel çalı-
şanları tarafından kız arkadaşının 
saklandığı düşünen şüpheli bir 
süre etrafta dolandıktan sonra 
elinde bulunan bir cismi otelin 
girişinde yakarak olay yerinden 
kaçtı. İçeride dumanları gören 
müşteri ve çalışanlar hızla otelden 
çıkarken, durum 112 Acil Çağrı 
Merkez’ine bildirildi. İhbar üzerine 
olay yerine çok sayıda ambulans, 
itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 
İtfaiye ekipleri otel çalışanları ta-
rafından söndürülen yangının baş-
ka bir yere sıçrama ihtimaline 
karşı içerde tedbir aldı. Polis ekip-
leri tahliye edilen vatandaşları 
olay yerinden uzaklaştırdı. Bu es-
nada otel çalışanları ise birbirleriyle 
tartışma yaşadı. Polisin müdaha-
lesiyle tekrar tansiyon düşerken, 
ortalığı karıştıran R.Ç., otelin kar-
şısında bulunan bir duvara, “Sıkıntı 
sandığınızdan büyük. Yok mu beni 
bu cehennemden kurtaran?” yazıp 
altına 911’i etiketledi. Ortalığı ka-
rıştıran şüphelinin yangın çıkarıp 
kaçtığı anlar güvenlik kamerasına 
saniye saniye yansırken, yeni ta-
nıştığı kızın otelden 1 gün önce 
ayrıldığı öğrenildi. (İHA)
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Bursa, toplumsal açıdan da 

özel ve özellikli bir şehir. Ve Bur-
sa’da toplumun hassasiyetleri var 
göz ardı edilmemesi gereken. 
Bazen ne yaptığınızın değil ne al-
gılanacağının daha önemli olduğu 
süreçler ortaya çıkıyor ve tepkiler 
yükselince aslında ne yaptığınız 
netleşiyor.  

Son birkaç gündür Nilüfer Bele-
diyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi 
tarafından düzenlenen Toplumsal 
Cinsiyet Atölyesi etkinlikleri kapsa-
mında LGBT’lilerle ilgili etkinlik 
toplumun sinirlerini germeye yetti 
de arttı bile. Sosyal medya ve bir 
çok basın yayın kuruluşunda ya-
yımlanan haberlerin ardından İçiş-
leri Bakanlığı konuyla ilgili bir 
müfettiş görevlendirdi ve müfettiş 
dün itibariyle belediyede çalışmaya 
başladı.  

Müfettişin çalışmaya başladığı 
saatlerde Nilüfer Belediye Başkanı 

Turgay Erdem de konuyla ilgili be-
lediye binasında basın toplantısı 
düzenledi. CHP İl Başkanı İsmet 
Karaca ve Nilüfer İlçe Başkanı Fırat 
Yılmaz da toplantıda hazır bu-
lundu. Öncelikle Turgay Erdem, 
“Nilüfer Belediyesi’nin LGBT birey-
lere özel herhangi bir merkezi yok-
tur” dedi. Daha da önemlisi bazı 
haberlerde kullanılan dilden ol-
dukça rahatsız olduğunun altını 
çizdi. Onlardan birkaç örnek göste-
rerek, hukuki süreç başlatacaklarını 
ve tazminat davası açacaklarını an-
latırken, yine dezenformasyon ya-

sasının burada devreye girmesi ge-
rektiğini aktardı.  

Turgay Erdem, Kent Konseyi ta-
rafından yapılan bir faaliyetin Nilü-
fer Belediyesi’ne mal edilerek 
hedefe konduğunu, asıl hedefin ise 
CHP olduğunu savundu. Olmayan 
bir merkez üzerinden karalama 
kampanyası yürütüldüğünü ifade 
etti. Siyasi bir linç girişimi olarak 
nitelendirdiği haberlerin asıl hede-
finin CHP olduğunu ifade etti.  

Erdem’in açıklamalarının özeti 
bu şekilde ancak toplumun hassasi-
yetlerinin hesap edilmesi gerektiği 
de ortada. Gençler için onlarca yüz-
lerce konu varken Kent Konseyi’nin 
her yıl bu meselelerle gündeme gel-
mesinin de muhasebesinin yapıl-
ması şart. Daha da önemlisi zaten 
yıllardır bu meseleler yüzünden sık 
sık hedef olan Nilüfer Belediye-
si’nin daha da hassas olması gerek-
mez mi?  

Bir önceki yazım da da gündeme 
getirmiştim. Evet, Nilüfer Beledi-
yesi bu noktada öne çıkıyor. Turgay 
Erdem de zaten bu faaliyetlerin ol-

ması gerektiğini söylüyor. Merkez 
kurmadıklarını ancak bu konuların 
konuşulması tartışılması gerektiği-
nin altını çiziyor. Ancak yalnız ol-
madığını da ifade edelim. 
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ismi 
altında Milli Eğitim Müdürlü-
ğü’nün verdiği onay var resim ser-
gisi yapılması için. Bilmiyoruz belki 
başka onaylar ve etkinlikler de var. 
Yine diğer belediyelerde de benzer 
etkinliklerin olduğu ifade ediliyor.  

Bizim gündeme getirmemizin 
ardından Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Valilik onayını kaldırarak Eğitim-
Sen tarafından düzenlenen sergiyi 
iptal etti. Aynı zamanda kurum içi 
soruşturma başlattı.  

Ancak bu yetmez. Tüm kamu 
kurumlarının ve başta okulların bu 
konuda taranarak, eşcinselliği nor-
malleştirme, propagandasını yapma 
gibi unsurların olduğu her türlü et-
kinlik argüman araç gerek temiz-
lenmeli. Belediyeler de bu konuda 
hassasiyetlerini ön planda tutmalı.  

Her konu konuşulmalı tartışıl-
malı derken konuşarak ve tartışa-

rak normalleştirecek bir yola da gi-
rilmemeli. Evet LGBT bireyler top-
lumda var ve onlar normal 
hayatlarını sürdürecekler. Ancak bu 
tür bir durumun propagandasına 
müsaade edilecek anlamına gelmez. 
Toplumun ve ailenin yapısının mer-
kezine dinamit koymaya, çocukları 
ve gençleri böylesi tehlikeye yakın-
laştırmaya kimsenin hakkı olamaz.  

Önerimiz şudur ki özellikle 
kamu kurumları hassasiyetlerini bu 
konularda üst düzeyde tutmalı. Sa-
dece özgürlük demokratiklik adı al-
tında toplumu gerecek ve gençleri 
hedef alan propagandalara izin ve-
rilmemesi noktasında dikkatli ol-
malılar. Gençlere neden 
güvenmiyoruz sözü de burada an-
lamsız kalır. Propagandası yapılan 
bir konu zamanla normalleşir.  

Normalleştirmek için zaten algı 
ve propaganda yürütülür. Normal-
leşmemeli. Doğru olmayan, top-
luma faydası olmayan, bireye 
faydası olmayan hatta çok tehlikeli 
bir süreci başlatacak hiçbir şeyi 
normalleştirmemek durumundayız.

Normal değil  
normalleşmemeli!

Alpaslan 

YILDIZ
alpaslanyldz@gmail.com

Son günlerde sosyal medyada ya-
yınlanan iddialar hakkında Nilüfer 
Belediye Başkanı Turgay Erdem basın 
toplantısı düzenledi. Toplantıda ko-
nuşan Erdem, “Biliyorsunuz sosyal 
medya üzerinden Nilüfer Belediye-
si’ne yönelik bir karalama kampan-
yası başlatıldı. Bir yerden düğmeye 
basıldı ve bir anda sosyal medyada, 
yandaş basında ve birçok internet 
yayınında aynı başlığı görür olduk. 
‘CHP’li Nilüfer Belediyesi LGBT için 
özel merkez kurdu’ başlığıyla servis 
edilen asılsız haberler yayınlandı. 
Hemen yazılı bir açıklama yaparak 
iddiaların asılsız olduğunu söyledik. 
Bir kez daha altını çizerek söylüyo-
rum Nilüfer Belediyesi’nin LGBT bi-
reylere özel herhangi bir merkezi 
yoktur. Nilüfer Kent Konseyi Gençlik 
Meclisi, Nilüfer Gençlik Evi’nde genç-
lere yönelik Toplumsal Cinsiyet Atöl-
yesi organize etmiştir. Bahsedilen 
merkez Nilüfer’de gençlerin eğitim 
çalışmalarını yürüttüğü bir mekandır 
ve LGBT bireylere özel bir merkez 
değildir. Bahsedilen atölye çalışma-
sında gençlere; toplumsal cinsiyet 

eşitliği, temel kavramlar, şiddet ve 
şiddetle mücadele yöntemleri gibi 
konuları içeren bir eğitim verilmesi 
planlanmıştır” dedi. İçişleri Bakan-
lığı’nın haklarında soruşturma baş-
latacağı duyumunu aldıklarını be-
lirten Erdem, “Belediyemizin Eşitlik 
Birimi’ni ‘LGBT Dayatma Merkezi’ 
olarak tanımlayıp eleştirdiler. Yani 
biz ne dersek diyelim sesimizi duyan 
olmadı. Ardından bazı siyasi partiler 
de ‘Bu merkez ahlaka aykırı’ diyerek 
bizi kınadılar. Yani hâlâ olmayan bir 

merkez üzerinden kampanya yürü-
tüyorlar. Eşitlik Birimi sadece Nilüfer 
Belediyesi’ne özgü bir oluşum de-
ğildir. Bizzat İçişleri Bakanlığı’nın 
genelgesiyle pek çok belediye bün-
yesinde Eşitlik Birimi kurulmuştur. 
Bu birim toplumun farklı kesimlerine 
toplumsal cinsiyet eğitimleri de ver-
mektedir. Her gün bir kadın cinaye-
tiyle ya da bir şiddet haberiyle uyan-
dığımız bir zamanda insanlara bu 
eğitimlerin verilmesinden doğal ne 
olabilir” ifadelerini kullandı. “Va-

tandaşların yalan haberler üzerine 
kurulu karalama kampanyalarına 
alet olmamalarını ve gerçeği sorgu-
lamalarını rica ediyorum” diyen Er-
dem, “Sonuç itibarıyla bu siyasi bir 
linç girişimidir ve öyle anlaşılıyor ki 
asıl hedef CHP’dir” diye konuştu. 
CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca 
ve CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat 
Yılmaz da karalama kampanyasının 
kasıtlı yapıldığını ve kendilerinin 
olaylara itidalli yaklaştıklarının altını 
çizdi. (İHA)

Tersane saha ziyareti öncesi Denizcilik 
Fakültesi öğretim üyeleri ile Sedef Ter-
sanesi Stratejik Planlama ve İş Geliştirme 
Direktörü Fahri Arısoy, İnsan Kaynakları 
Müdürü Emine Genç Özkan ve Kurumsal 
İletişim Uzmanı Didem Tandaçüniver-
site-sanayi işbirliği konularında bir araya 
geldi. Toplantı sonrasında Sedef Tersanesi 
Dizayndepartmanı çalışanı ve Kaynak 
Mühendisi Burcu Yiğit’in katılımıyla 
BTÜ’lü genç gemi inşa mühendisi aday-

larına Sedef Tersanesinin tarihçesi, mis-
yonu, vizyonu ve projeleri hakkında su-
num yapıldı. 

 Türkiye’nin, alan ve kapasite bakı-
mından en büyük özel tersanesi olan 
Sedef Tersanesi’nin aynı zamanda en 
büyük hacimli özel sektör kuru havuzuna 
sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Erinç 
Dobrucalı kuru havuzun 1050 ton ağır-
lığında blok operasyonuna imkân sağlayan 
310mX50mX8.3m boyutlarında oldu-

ğunu aktardı. Sedef Tersanesi’nin toplam 
270.000 m² alanda imalat yaptığını da 
aktaran Dobrucalı, Tuzla yerleşkesinde 
51.000 m², Orhanlı destek sahasında ise 
12.000 m² kapalı alanın mevcut olduğunu 
belirtti. Gezi yapılan tersanenin 100.000 
ton saç işlemesinin yanında 600.000 
DWT yeni gemi inşa kapasitesine sahip 
olduğunu dile getiren Doç Dr. Erinç Dob-
rucalı Tersane’nin459. Ar-Ge merkezi-
ninolmasının yanısıra 7’si devam eden 
toplam 19 projesi olduğunu ve ayrıca 6 
TÜBİTAK proje başvurusunun bulundu-
ğunu da sözlerine ekledi. Gerçekleştirilen 
projeler hakkında detaylı bilgilerin ve-
rildiği gezide, inşa edilen gemiler Ticari 
veAskeri kriterlere ayrılarakyapım aşa-
maları öğrencilere aktarıldı. Programın 
ana konusu olan Çok Maksatlı Amfibi 
Hücum Gemisi (LHD) TCG ANADOLU 
hakkında önemli bilgilerin de verildiği 
gezi öğrencilerin saha gezisiyle sona erdi. 
(Bülten)

BEBKA, istihdama yönelik 
faaliyetlerini Eskişehir’de dü-
zenlediği raylı sistem firmala-
rına yönelik ‘Kaynaklı İmalat 
Standartları Eğitimi’ programı 
ile sürdürdü. Çalışma ile raylı 
sistem sektörüne yönelik nite-
likli işgücünün kazandırılması 
hedefleniyor. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Kalkınma Ajansları Genel Mü-
dürlüğü koordinasyonunda faa-
liyetlerini yürüten Bursa Eski-
şehir Bilecik Kalkınma Ajansı 
(BEBKA), kaynakların yerinde 
ve etkin kullanımı ile sürdürü-
lebilir gelişmeyi hızlandırmak 
için bölgede öne çıkan sektörlere 
yönelik yürüttüğü faaliyetlere 
yenisini ekledi. Eskişehir’de dü-
zenlenen Kaynaklı İmalat Stan-
dartları Eğitim Programı’nda, 
kentin en önemli sektörlerinden 
biri olan raylı sistemler için ni-
telikli işgücü kazandırılması he-
deflendi. BEBKA, Eskişehir Sa-
nayi Odası ve Eskişehir Raylı 
Sistemler Kümesi iş birliği ile 
yapılan eğitim programı, böl-
gesinde raylı sistemler sektörü 
özelinde kaynaklı imalat yapan 
firmalara yönelik gerçekleşti-
rildi. Eğitimlere katılan 25 sek-
tör çalışanına, tahribatsız mua-
yene yöntemleri, TS EN 15085, 
TS EN ISO 14731, TS EN ISO 
9606-1, TS EN ISO 9606-2, TS 
EN ISO 14732, TS EN ISO 9712, 
TS EN ISO 5817 kaynak hataları 
konularında eğitimler verildi. 
BEBKA, Kalkınma Ajansları Ge-
nel Müdürlüğü’nün 2022-2023 
için belirlemiş olduğu ‘Genç İs-
tihdamı’ teması çerçevesindeki 
faaliyetlerine önümüzdeki dö-
nemde de yoğun eğitim çalış-
malarıyla devam edecek. 

(İHA)

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem: 

“Belediyemizin LGBT bireylere 
özel herhangi bir merkezi yoktur”
Nilüfer Belediye 
Başkanı Turgay Erdem, 
“Nilüfer Belediyesi’nin 
LGBT bireylere özel 
herhangi bir merkezi 
yoktur” dedi.

BTÜ öğrencilerinden TCG 
Anadolu’ya teknik ziyaret

Bursa Teknik 
Üniversitesi (BTÜ), 

Denizcilik  Fakültesi 
Gemi İnşaatı ve Gemi 

Makineleri Mühendisliği 
Bölümü 2022-2023 

Eğitim Öğretimyılınınilk 
teknik gezisini 

gerçekleştirdi. Çok 
sayıda öğrencinin 

katıldığı teknik gezi TCG 
ANADOLU’nun inşa 

edildiği Sedef 
Tersanesi’nde 

gerçekleştirildi.30 Kasım 
2022 tarihinde 

gerçekleşen geziye 
BTÜGemi İnşaatı ve 

Gemi Makineleri 
Mühendisliği bölüm 

başkanı Doç.Dr. Erinç 
Dobrucalı, Dr.Öğretim 
Üyesi Naz Yılmaz, Dr. 

Öğretim Üyesi İbrahim 
Özsarı ve Öğr. Gör. Dr. 
Arman Gülnur katıldı.

BEBKA, mesleki 
eğitimlere 
devam ediyor



Yılı yaklaşık 7 milyar dolar ihracatla 
kapatmaya hazırlanan züccaciyeciler, 
ABD, Kanada ve Japonya’daki pazar 
payını büyütmeyi hedefliyor. Antalya’da 
düzenlenen 10. Uluslararası Ev ve 
Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluş-
maları Zirvesi’ne katılan Züccaciyeciler 
Derneği Başkanı Mesut Öksüz, AA 
muhabirine, züccaciye alanının Tür-
kiye’de markalaşan önemli 
sektörlerden biri haline gel-

diğini ve sektörün 190’dan 
fazla ülkeye ihracat gerçekleş-
tirdiğini söyledi. Türkiye’nin sektörde 
dünyada en fazla ihracat yapan 8. ülke 
olduğunu dile getiren Öksüz, hemen 
hemen her ülkede bir tabakta, bardakta 
ya da kaşık çatalda Türk markasının 
görüldüğünü kaydetti. 

Son 10 yılda ihracatı yüzde 70 ar-
tırdıklarını ve her yıl yüzde 10 büyüme 
hedefiyle yola çıktıklarını ancak Avrupa 
Birliği ülkelerindeki durgunluk nedeniyle 
bu yıl ihracatta istenilen büyümeyi ger-
çekleştiremediklerini anlatan Öksüz, 
şunları söyledi: “İhracatımızın yüzde 
60’ına yakınını AB ülkelerine gerçek-
leştiriyoruz, oradaki durgunluk maalesef 

bize de yansıdı. Yılın ilk çeyreğine yüzde 
10 büyümeyle girdik, ikinci çeyrekte 
bu rakamların yüzde 5’e, üçüncü çeyrekte 
ise nispeten bir miktar geriye düştüğünü 
gördük. Son çeyrekte yıl başı hareketli-
liğini göz önüne aldığımızda bu yılı 
yüzde 10 olmasa da yüzde 5’lik bir bü-
yümeyle kapatmayı hedefliyoruz. Yıl 
sonunda yaklaşık 7 milyar dolarlık bir 
ihracat planlıyoruz.” 

SEKTÖR ALTERNATİF  
PAZARLAR PEŞİNDE 
Öksüz, sektör olarak her zaman pa-

zar çeşitliliğini önemsediklerini ve bunu 
ne kadar önemli olduğunu bu yılki AB 
ülkelerindeki durgunlukla yaşayarak 
gördüklerini belirtti. AB ülkelerindeki 
ihracatı küçültmeden ancak alternatif 
pazarlardaki ihracat oranını artırmaya 
yönelik çalışmalar yaptıklarını dile ge-

tiren Öksüz, “Hedef ülkeler var, en 
fazla ithalat yapan birinci ülke ABD, 
5. ülke Kanada, 7. ülke Japonya. Bu 
ülkelerde binde 3’ler, 5’ler seviye-

sindeyiz. Bu yıl Kenya ve Rusya’ya 
ticari heyet düzenledik, gelecek yıl da 
Kanada, Japonya, ABD, İsrail gibi hedef 
ülkelere heyetlerle ticari gezi gerçek-
leştirerek, ihracatı artırmak istiyoruz.” 
diye konuştu. 

Suudi Arabistan’ı, Birleşik Arap Emir-
likleri’ni, Mısır’ı da önemsediklerini be-
lirten Öksüz, yıl içinde düzenledikleri 
organizasyonlarla buradaki alıcıları Tür-
kiye’deki üreticilerle buluşturduklarını 
söyledi. Öksüz, özellikle Suudi Arabis-
tan’dan ciddi talepler almaya başladık-
larını kaydetti. Mesut Öksüz, sektörün 
yıllık yaklaşık 13 milyar dolarlık iş hac-
mine sahip olduğunu ve bunun yarı-
sından fazlasının ihracatla sağlandığını 
ifade etti. (AA)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ka-
sımda aylık bazda yüzde 2,88, Yurt İçi 
Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 
0,74 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tü-
ketici fiyatlarında yüzde 84,39’a, yurt 
içi üretici fiyatlarında yüzde 136,02’ye 
geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nu-
reddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı 
paylaşımda, kasımda tüketici enflasyo-
nunun hız keserek yüzde 84,39’a, yurt 
içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) de 
yıllık bazda yüzde 157,69’dan yüzde 
136,02’ye gerilediğine işaret etti. Bek-
lenmedik bir küresel gelişme olmadıkça 
enflasyonda zirveyi geride bırakarak dü-
şüş trendine girildiğini vurgulayan Nebati, 
şunları kaydetti: “Bu gelişmede, ulus-
lararası emtia fiyatlarının nispeten sakin 
seyri ile küresel koşullardaki bazı iyileş-
meler etkili olduğu gibi kur korumalı 
mevduat ve devreye aldığımız diğer pek 
çok önlemin Türk liramızda sağladığı 
istikrarlı duruş kuşkusuz etkili olmuştur. 
Önümüzdeki aydan itibaren etkisini gös-
terecek olan baz etkisiyle de enflasyon-
daki düşüş eğilimini, bu ay Yİ-ÜFE’de 
olduğu gibi, daha keskin hissetmeye 
başlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın 
liderliğinde, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuz 
çerçevesinde uyguladığımız politikalarla, 
enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sür-
dürürken vatandaşlarımızın alım güç-
lerini de korumaya devam edeceğiz.” 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine 
göre, kasım itibarıyla 12 aylık ortalamalar 
dikkate alındığında, tüketici fiyatları 
yüzde 70,36, yurt içi üretici fiyatları 
yüzde 128,94 arttı. TÜFE, kasımda geçen 

yılın aralık ayına göre yüzde 62,35, Yİ-
ÜFE ise yüzde 98,20 arttı. Yıllık enflasyon, 
tüketici fiyatlarında yüzde 84,39’a, yurt 
içi üretici fiyatlarında yüzde 136,02’ye 
geriledi. Yıllık enflasyonda en son Mayıs 
2021’de gerileme görülmüştü. Yİ-ÜFE, 
kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 
0,74, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 
98,2, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 
136,02 ve 12 aylık ortalamalara göre 
yüzde 128,94 arttı. Sanayinin 4 sektö-
rünün kasımda yıllık bazda değişimleri, 
madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 
146,43, imalatta yüzde 107,64, elektrik, 
gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 442,97 
ve su temininde yüzde 114,41 artış 
olarak gerçekleşti. 

Bu grupların aylık değişimlerine 
bakıldığında ise madencilik ve taş 
ocakçılığında yüzde 4,99, imalatta 
yüzde 2,01, su temininde yüzde 
3,39 artış, elektrik, gaz üretimi 
ve dağıtımında ise yüzde 5,17 
azalış görüldü. Ana sanayi grup-
larının yıllık değişimleri incelendi-
ğinde, ara malında yüzde 
103,78, dayanıklı tüke-
tim malında yüz-
de 93,87, daya-
nıksız tüketim 
malında yüzde 
124,66, ener-
jide yüzde 
337,34 ve 
s e r m a y e 
m a l ı n d a 

yüzde 86,41 yükseliş oldu. Bu grupların 
aylık değişimlerine bakıldığında ise ara 
malında yüzde 1,88, dayanıklı tüketim 
malında yüzde 2,62, dayanıksız tüketim 
malında yüzde 2,68, sermaye malında 
yüzde 2,83 artış gerçekleşirken enerjide 
yüzde 4,24 azalış hesaplandı. 

Yıllık Yİ-ÜFE’ye göre 21 alt sektör 
daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek 
değişim gösterdi. Yıllık en düşük artış 
yüzde 64,45 ile ana metaller, yüzde 
65,31 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 
74,89 ile metal cevherleri alt sektörlerinde 
gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, 
buhar ve iklimlendirme yüzde 442,97, 
diğer metalik olmayan mineral ürünler 
yüzde 203,36, ham petrol ve doğal gaz 

yüzde 202,77 ile endekslerin en 
fazla arttığı alt sektörler oldu. 
Aylık Yİ-ÜFE’ye göre 6 alt 
sektör daha düşük, 23 alt 
sektör daha yüksek değişim 
gösterdi. 

Aylık en yüksek azalış, 
yüzde 5,17 ile elektrik, gaz, 
buhar ve iklimlendirme, yüzde 

2,02 ile kok ve rafine 
petrol ürünleri, 

yüzde 0,7 ile 
ana metaller 
alt sektörle-
rinde gerçek-
leşti. Buna 

karşılık di-
ğer ma-
dencilik ve 

taş ocakçılığı ürünleri yüzde 7,04, deri 
ve ilgili ürünler yüzde 4,92, kağıt ve 
kağıt ürünleri yüzde 4,1 ile endekslerin 
en fazla arttığı alt sektörler olarak sıra-
landı. TÜFE’de, kasımda bir önceki aya 
göre yüzde 2,88, geçen yılın aralık ayına 
göre yüzde 62,35, geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 84,39 ve 12 aylık ortalamalara 
göre yüzde 70,36 artış gerçekleşti. Ana 
harcama grupları itibarıyla kasımda bir 
önceki aya göre azalan ana grup yüzde 
1,42 ile giyim ve ayakkabı olurken, en 
az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,25 
ile eğitim, yüzde 1,02 ile sağlık oldu. 
Kasımda artışın yüksek olduğu ana grup-
lar sırasıyla yüzde 5,75 ile gıda ve alkolsüz 
içecekler, yüzde 3,19 ile alkollü içecekler 
ve tütün, yüzde 3,18 ile lokanta ve oteller 
olarak belirlendi. 

YILLIK DEĞİŞİMLER 
TÜFE’de yıllık bazda en az artış 

yüzde 35,87 ile haberleşme ana gru-
bunda gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına 
göre artışın düşük olduğu diğer ana 
gruplar sırasıyla yüzde 36,96 ile giyim 
ve ayakkabı, yüzde 37,18 ile eğitim 
olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı 
ayına göre artış en fazla yüzde 107,03 
ile ulaştırma, yüzde 102,55 ile gıda ve 
alkolsüz içecekler, yüzde 92,83 ile ev 
eşyasında oldu. Kasımda endekste kap-
sanan 144 temel başlıktan 17 temel 
başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken 
8’inde değişim olmadı, 119’unda ise 
artış gerçekleşti. (AA)

Ekonomi 56 Aralık 2022 Salı

Alış SatışAlış SatışAlış Satış Açılış Kapanış
BORSA: 4.994 - 4.988ALTIN: 1.076,09 / 1.076,28EURO: 19,7104 / 19,7130DOLAR: 18,6320 / 18,6374

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 
içme suyuyla ilgili kayıp kaçak oranının 
hızlıca aşağı çekilmesi gerektiğini belirterek, 
“Kayıp kaçak konusunda da belediyelerimizin 
ciddi çalışmalar yapması gerektiğini, Bakanlık 
olarak da her konuda işbirliğine hazır oldu-
ğumuzu belirtmek isterim.” dedi. Kirişci, 
Türkiye Belediyeler Birliği Toplantı Salonu’nda 
düzenlenen “Dünya Su Kayıpları Günü-Be-
lediye Su Kayıpları Etkinliği”nde, Türkiye’nin 
su zengini bir ülke olmadığını anımsattı. 
Türkiye’nin yıllık kullanılabilir tatlı su po-
tansiyelinin, 112 milyar metreküp olduğuna 
dikkati çeken Kirişci, bunun 58 milyar met-
reküpünün kullanıldığını vurguladı. 

Kirişci, suyun miktarında bir artış sağ-
lanamayacağına işaret ederek, bu kapsamda 
suyun verimli kullanılması ve suyun yöne-
timinin öneminin arttığını anlattı. Kirişci, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün ve 
Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün bu ko-
nularda çalışmalar yürüttüğünü ifa-
de etti Depolanan su miktarının 
183 milyar metreküp düzeyine çık-
tığını belirten Kirişci, yapılan ba-
rajların ve yer altı depolama çalış-
malarının bu miktarın artmasına 
katkı sağladığını söyledi. 

Kirişci, suyun verimli 
kullanılmasında en bü-
yük paydaşlarının yerel 
yönetimler olduğuna 
dikkati çekerek, şun-
ları kaydetti: “Ta-

rımsal sulamayla ilgili de yerel yönetimle-
rimizin bizimle işbirlikleri var. İçme suyuyla 
ilgili kayıp kaçak oranını hızlıca aşağı çek-
memiz gerektiğini belirtmek istiyorum. 
Tarımsal sulamada suyu üretim için kulla-
nıyoruz. İçme alanındaki suyu tamamıyla 
israf ediyoruz ve o suların yeniden kaza-
nılması gerekiyor. Özellikle siteler ve yeni 
yapılan konutlarda suların tekrar kullanıl-
ması konusunda görevin yerel yönetimlere 
düştüğünü vurgulamak istiyorum. Kayıp 
kaçak konusunda da belediyelerimizin ciddi 
çalışmalar yapması gerektiğini, Bakanlık 
olarak da her konuda işbirliğine hazır ol-
duğumuzu belirtmek isterim. ‘Su vatandır, 
su medeniyettir, su geleceğimizdir’ diyerek 
suda sıfır israf hedefimize ulaşmak için, 
Su Verimliliği Seferberliğini başlattığımız 
etkinlikle, Türkiye Yüzyılı şarkımızda olduğu 
gibi ‘Yarın Değil, Hemen Şimdi’ diyorum.” 

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin de suyun verimli kullanımı için 
projeler ürettiklerini belirterek, su sıkıntısı 
çekilmemesi için yapılması gerekenleri ortaya 
koyduklarını ve önlemleri hayata geçirdiklerini 
anlattı. Su Yönetimi Genel Müdürü Afire 
Sever, su verimliliğinin sağlanması noktasında 
farkındalık oluşturmanın önemine dikkati 
çekerek, gerçekleştirilecek etkinliklerle be-
lediyeler arasında tecrübe aktarımının sağ-
lanmasının hedeflendiğini söyledi.  

İki gün sürecek etkinlikte, su yönetimi 
konusunda etkin rolü olan kurum ve 

kuruluşların temsilcileri ile su kaynak-
larının korunması ve verimli kullanımın 

yaygınlaştırılması konusunda mevcut 
durum ve olması gereken planla-

maların konuşulduğu panel, 
teknik sunumların yer ala-
cağı çalıştay ve su kayıpları 
konusunda teknolojik 
gelişmelerin paylaşıldığı 
stantlar yer alıyor. (AA)

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüş-
hane’den bu yılın ocak-kasım döne-
minde 1 milyar 291 milyon 424 bin 
951 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kal-
yoncu, yaptığı yazılı açıklamada, yılın 
11 ayında Trabzon’dan 959 milyon 
284 bin 796, Rize’den 216 milyon 
893 bin 24, Gümüşhane’den 60 mil-
yon 684 bin 124 ve Artvin’den de 54 
milyon 563 bin 7 dolarlık ihracat ger-
çekleştirildiğini belirtti. En fazla ihracat 
gerçekleştirilen sektörlerin başında 
487 milyon 856 bin 738 dolarla fın-
dığın geldiğini kaydeden Kalyoncu, 
205 milyon 89 bin 254 dolarla yaş 
meyve sebzenin ikinci, 175 milyon 
669 bin 499 dolarla su ürünleri ve 
hayvancılık mamullerinin üçüncü, 
172 milyon 421 bin 823 dolarla ma-
dencilik ürünlerinin dördüncü, 38 
milyon 916 bin 883 dolarla taşıt araç-
ları ve yan sanayinin beşinci sırada 
yer aldığını aktardı. 

Kalyoncu, bölgeden 135 ülkeye 
ihracat gerçekleştirildiğine dikkati çe-
kerek, ilk 5 ülkenin sırasıyla Rusya 
Federasyonu, İtalya, Gürcistan, Al-
manya ve Çin Halk Cumhuriyeti ol-
duğunu ifade etti. Rusya Federasyo-
nu’na ihracatta yüzde 20, Gürcistan’a 
ihracatta ise yüzde 39 artış yaşandığını 
belirten Kalyoncu, “Vietnam, Dani-
marka, İrlanda, Beyaz Rusya, Şili, 
Kazakistan ve Tayland’a yapılan ih-
racatta önemli oranda artış yaşanmış, 
geçtiğimiz yılın aynı döneminden 
farklı olarak başta İrlanda, Slovenya, 
Paraguay, Zambiya ve Angola olmak 
üzere 11 ülkeye daha ihracat gerçek-
leştirilmiştir.” bilgisini paylaştı. (AA)

Varank, yatırım 
teşvik belgelerini 
değerlendirdi  

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank, “Ekimde düzenlediğimiz 
1201 teşvik belgesi ile 26 bin vatan-
daşımıza istihdam sağlayacak 43 mil-
yar liralık yatırımı destekleyeceğiz.” 
dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank, ekimde düzenlenen 1201 
teşvik belgesiyle 26 bin vatandaşa 
istihdam sağlayacak 43 milyar liralık 
yatırımı destekleyeceklerini belirterek, 
“Üstelik bu yatırımların 3’te 2’si kom-
ple yeni üretim tesisi. 2022’nin ilk 
10 ayında düzenlediğimiz belge sayısı 
da 2021’in aynı dönemine göre yüzde 
9 daha fazla.” ifadesini kullandı. 

Bakan Varank, Twitter hesabından 
yaptığı paylaşımda, ekim ayında dü-
zenlenen yatırım teşvik belgelerini de-
ğerlendirdi. Ekimde düzenlenen 1201 
teşvik belgesiyle 26 bin vatandaşa is-
tihdam sağlayacak 43 milyar liralık 
yatırımı destekleyeceklerini bildiren 
Varank, “Üstelik bu yatırımların 3’te 
2’si komple yeni üretim tesisi. 2022’nin 
ilk 10 ayında düzenlediğimiz belge 
sayısı da 2021’in aynı dönemine göre 
yüzde 9 daha fazla.” ifadelerini kullandı.  

Varank’ın paylaşımında yer verdiği 
infografiğe göre, ekimde teşvik belgesi 
düzenlenen yatırımların yüzde 57’si 
imalat, yüzde 30’u enerji, yüzde 9’u 
hizmetler, yüzde 2’si tarım ve yüzde 
2’si madencilik sektöründe yer aldı. 
Tutara göre en fazla yatırımı yüzde 
35’lik payla “1. Bölge” ve yüzde 28’lik 
payla “2. Bölge” çekti. Yatırım tutarının 
yatırım cinsine göre dağılımına ba-
kıldığında da komple yeni yatırımlar 
yüzde 66, tevsi yatırımlar yüzde 27 
ve modernizasyon, entegrasyon ve 
üretim çeşitlendirmelerden oluşan 
diğer yatırımlar yüzde 7 pay aldı. Bu 
yıl ocak-ekim döneminde düzenlenen 
teşvik belgelerinde, öngörülen sabit 
yatırım tutarı 2021’in aynı dönemine 
göre yüzde 52, istihdam da yüzde 8 
artış gösterdi. (AA)

Doğu Karadeniz’den 
1,3 milyar dolarlık 
ihracat 

Nebati: “Enflasyondaki düşüş  
eğilimini daha keskin hissedeceğiz” 
Hazine ve Maliye Bakanı 
Nebati, “Önümüzdeki 
aydan itibaren etkisini 
gösterecek olan baz 
etkisiyle de 
enflasyondaki düşüş 
eğilimini, bu ay Yİ-
ÜFE’de olduğu gibi, 
daha keskin hissetmeye 
başlayacağız.”  
ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, 
“İçme suyuyla ilgili kayıp kaçak 
oranını hızlıca aşağı çekmemiz 
gerekiyor. Kayıp kaçak 
konusunda da belediyelerimizin 
ciddi çalışmalar yapması 
gerektiğini, işbirliğine hazır oldu- 
ğumuzu belirtmek isterim.” dedi.

Kirişci, su kayıp kaçağı  
konusunda belediyeleri uyardı 

Züccaciye sektörü pazarı 
büyütmek istiyor 
Züccaciyeciler Derneği Başkanı 
Mesut Öksüz, “Bu yıl Kenya ve 
Rusya’ya ticari heyet düzenledik, 
gelecek yıl da Kanada, Japonya, 
ABD, İsrail gibi hedef ülkelere 
heyetlerle ticari gezi 
gerçekleştirerek, ihracatı 
artırmak istiyoruz.” dedi.

Züccaciyeciler Derneği Başkanı 
Mesut Öksüz
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ TRT 
Haber canlı yayınında gündeme 
ilişkin açıklamalarda bulundu. 
CHP’nin ikinci yüzyıl vizyonuyla 
ilgili Bakan Bozdağ, “AK Parti’nin 
‘Türkiye Yüzyılı’ programından il-
ham alan ismi dışında hiçbir şeyini 
beğenmedim. Yani bir parti ikinci 
yüzyıla çağrısını kendi yapar. Elin 
Amerikalısına yaptırmaz, projelerini 
kendi üretir, başkalarına ürettir-
mez. Belli ki sayın Kılıçdaroğlu ve 
ekibi Türk insanının liyakatine, gü-
cüne, kuvvetine, kudretine, bilgisine 
tecrübesine güvenmiyor. Onun 
için ta Amerika’dan Jeremy Rifkin 
diye bir beyefendiyle anlaşıyor. 
Türkiye’nin önemli konularını ona 
emanet edeceğini söylüyor ve ikin-
ci yüzyıla çağrıyı onun ağzıyla 
da yaptırabiliyor. Bu, çok net 

söylüyorum, Atatürk’ün partisine 
de yakışmamıştır” dedi. 

Bakan Bozdağ, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün, manda ve hi-
mayeyi reddeden, kapitalizme karşı 
mücadeleyi veren büyük bir kah-
raman olduğunu belirterek, şöyle 
devam etti: “Düyun-u Umumiye’yi 
de Türkiye’den gönderen yine Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’tür. Ba-
ğımsız bir ekonomiyi kurmaya ça-
lışan yine odur. Ama şimdi gelin 
bakın, ikide bir deniyor ya sosyal 
demokrat kesimlerde ‘Biz 68’de işte 
Amerika’ya karşı yürüdük. Go home 
dedik, şöyle dedik, böyle 
dedik.’ Şimdi ne di-
yor? ‘Come here’ 
diyor Amerika’ya. 
‘Go home’ diyen-
ler şimdi ‘Come 
here’ diyor. ‘Yok 
gelmezsen, ben 
geliyorum’ diyor. 
Ve oraya gidiyor-
lar oradan Ameri-
ka’ya ‘Go home’ di-
yenler Ameri-
k a ’ y l a 

beraber Türkiye’yi yöneteceğini 
vaat ediyorlar. Ben şimdi buradan 
soruyorum, emperyalizme karşı 
omuz omuza diyenler, ‘Go home’ 
diye Amerika’ya bağıranlar, ‘Yerli, 
milli duruş’ diyenler, şimdi Türk 
ekonomisini ve Türkiye’nin gele-
ceğini Amerikalılara emanet eden 
bu ikinci yüzyıl çağrısını nasıl gö-
rüyorlar? Vicdanları kaldırıyor mu? 
Kabul edilebilir bir şey mi? Ben 
bir şey görmedim. Yani proje olarak 
bir şey görmedim. Siyaset kuru-
muna güvensizliği gördüm. ‘Ben 
70 kişiyle görüştüm. Tek tek onları 
siyaset üstü bir güç birliğine davet 
ettim’ diyor.” 

Gördüğü kadarıyla Kılıçda-
roğlu’nun şu anda bir danış-
manlar ordusuyla CHP’yi yö-

nettiğini dile getiren Bozdağ, 
“Öyle anlaşılıyor. Şimdi Tür-
kiye’deki danışmanlar yetme-
di, bir de Amerika’daki ve baş-
ka yerlerdeki danışmanları da 

bunları katıyor ve 70 kişi si-
yaset üstü bir güç birliği oluş-

turacak kurul oluşturu-
yor. O zaman 

parlamento-
ya ne gerek 
var? O za-
man par-
ti meclisi-
ne, parti 
yöneti-
m i n e , 
p a r t i 
t e ş -
k i -

latlarına ne gerek var? Siz eğer 
bunların dışındakilerle Türkiye’yi 
yönetecekseniz buyurun yönetin. 
Çok net söylüyorum, siyaset ku-
rumuna, siyasetçiye, milletten yetki 
ve güç alanlara güvenmeyen has-
talıklı bir zihniyetin görüntüsü bu-
rada var. Bunlar oraya güvenmi-
yorlar. ‘Biz bürokratlara güveniyo-
ruz’ diyorlar. ‘Biz danışmanlara gü-
veniyoruz.’ Peki vekillerine güve-
niyor musun? Vekillerine güven-
diğini görmüyorum. Parti meclisine 
güveniyor musun? Onu da görmü-
yorum. Peki parti örgütüne güve-
niyor musun? Ona da güvendiğini 
görmüyoruz” ifadelerini kullandı. 

“ADAM TENEZZÜL EDİP  
TÜRKİYE’YE BİLE GELMEDİ” 
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 

konuşmasına şöyle devam etti: 
“Eğer bir siyaset kurumu vekille-
rine, parti meclisine, parti örgütüne 
ve kendi kadrolarına güvenmezse, 
milletin iradesiyle seçtiklerine gü-
venmezse demokratlık iddiasında 
asla bulunamaz. Bunlar demokra-
siyi daha içine sindirememiş bir 
zihniyeti yansıtıyor. Kabul edilebilir 
bir şey değil. Yani adam tenezzül 
edip Türkiye’ye bile gelmedi. Tür-
kiye getiremediği danışmanlar var. 
Şimdi ben soruyorum, Allah mu-
hafaza Türk milleti bunlara yetki 
verse Kemal Derviş yerli hiç ol-
mazsa Türk vatandaşıydı geldi. 
Şimdi Türk vatandaşı olmayan bu 
danışmanlarla beraber Türkiye’yi 
nereye taşıyacaklar bunlar?”  

(İHA)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Derya Yanık, Türk kadınlarının seçme 
ve seçilme hakkını elde etmelerinin 
88’inci yıl dönümü dolayısıyla Anıt-
kabir’de düzenlenen törene katıldı. 
Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir 
Özel Defteri’ni imzalayan Yanık, şu 
ifadelere yer verdi: “Aziz Atatürk, ka-
dınların seçme ve seçilme hakkını 
elde etmesinin 88’inci yıl dönümü 
vesilesiyle, çalışma arkadaşlarım ile 
birlikte huzurunuzdayız. Kadınların 
siyasal, ekonomik ve toplumsal ya-
şamda varlıklarının en önemli gös-
tergesi seçme ve seçilme hakkının 
kullanımıdır. Vizyonunuz sayesinde, 
Türk kadınları bu medeni hakka dün-
ya ülkelerine göre çok daha erken 
sahip olmuşlardır. Tarihimiz boyunca 
ve Milli Mücadele’mizin başladığı an-
dan itibaren hem cephede hem cephe 
gerisinde büyük vatanperverlik ser-
gileyen kahraman Türk kadını, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunda da baş 
aktör olarak yer almış, kendisine ta-
nınan haklara da sonuna kadar hak 
ederek kavuşmuştur. Bugün mem-
leketin istiklalini ve istikbalini emanet 
ettiğiniz yeni nesiller, milletimize ya-
kışır bir şekilde emanetinize sahip 
çıkmaktadır. Kadınlar, tıpkı istiklal 
mücadelemizde olduğu gibi, aynı ruh 
ve kararlılıkla ülkemizin muasır me-
deniyetler seviyesine yükselmesine 
ve daha ileri gitmesine öncülük et-
mektedir. Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ger-
çekleştirdiğimiz reformlar ve atılım-
larla kadınların toplumsal görünür-
lüğünü artık çok daha ileri noktalara 
taşımış durumdayız. Cumhuriyet’imi-
zin gelecek yüzyılının ‘Türkiye Yüzyılı’ 
olacağı inancıyla kadınlar olarak her 
alanda varlık göstermeye devam ede-
ceğiz. Aziz hatıranızı bir kez daha 
saygıyla selamlıyor, sizi, silah arka-
daşlarınızı ve bu topraklar için mü-
cadele etmiş bütün kahramanlarımızı 
rahmet ve minnetle anıyorum. Ru-
hunuz şad olsun.” (İHA)

Erdoğan: “Fırsat 
eşitliği ve liyakati 
kamu ve özel sektöre 
yerleştireceğiz” 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, İstanbul Kongre Merke-
zi’nde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kay-
nakları Ofisi tarafından “Yeni yüzyılın 
yetenek merkezi (Talent hub of the 
new century)” teması ile 5 ve 6 Aralık 
tarihlerinde ilki düzenlenen İstanbul 
İnsan Kaynakları Forumu’na (İstanbul 
HR Forum) yazılı mesaj gönderdi. 
Ülkeye teşrif ederek kıtaların ve kül-
türlerin buluşma noktası İstanbul’a 
gelen misafirlere “Hoş geldin” dile-
ğinde bulunan Erdoğan, “Türkiye 
olarak fırsat eşitliği, şeffaflık, hesap 
verilebilirlik, yenilikçilik ve liyakat 
gibi değerleri esas alan bir insan kay-
nağı kültürünü kamu ve özel sektö-
rümüze yerleştirmenin gayretindeyiz. 
Son 20 yılda demokrasi, temel hak 
ve özgürlükler, altyapı yatırımlarıyla 
dijitalleşme alanlarında attığımız 
adımlarla bu yönde çok ciddi mesafe 
katettik. Hangi inanca, görüşe, kökene 
sahip olursa olsun hiçbir vatandaşı-
mızın ötekileştirilmediği, ayrımcılığa 
uğramadığı, hayallerine giden yolda 
suni engellerle karşılaşmadığı bir ik-
limi ülkemiz genelinde hakim kıldık.” 
ifadesini kullandı. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temi’yle ülkenin, insan kaynağının 
daha iyi yönetimi noktasında ku-
rumsal kapasitesini daha da güçlen-
dirdiğini belirten Erdoğan, şunları 
kaydetti: “Vatandaşlarımızın beceri-
lerini ve yetkinliklerini çok daha ileriye 
taşıyacak, kuşatıcı ve erişilebilir insan 
kaynağı modelini ülkemize kazan-
dırdık. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz 
çerçevesinde bu modelin etkinliğini 
artırmayı, eksikliğini gidererek her 
açıdan tekemmül ettirmeyi hedefli-
yoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden 
3 bini aşkın katılımcıyı bir araya 
getiren kurumun uluslararası düzeyde 
tecrübe ve bilgi paylaşımına imkan 
vererek, bizlere, bu çabalarımıza katkı 
sunacağına inanıyorum.” (AA)

Yanık: “Türk kadını, 
haklarına sonuna 
kadar hak ederek 
kavuşmuştur”  

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, TBMM Genel Kurulu’nda gö-
rüşmelerine başlanan 2023 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 
Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Ka-
nunu Teklifi’nin sunuş konuşmasını 
yaptı. 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanunu Teklifi’nin, Plan ve Bütçe Ko-
misyonunda 230 saat süren 21 birleşim 
sonunda son şeklini aldığını belirten 
Oktay, 36 gün boyunca katkıda bulu-
nan tüm milletvekillerine teşekkür 
etti. Fuat Oktay, bütçe teklifinin, mil-
letin ihtiyaçlarına odaklanan, adil ve 
sosyal bir anlayışa sahip olduğunu 
kaydetti. Bütçenin, toplumun tüm ke-
simlerine hitap eden, sahip çıkan prog-
ramlar, destekler ve ödenekler içerdi-
ğini dile getiren Oktay, “Yüzüncü yılın 
bütçesi yatırım, üretim, istihdam, ih-
racat ve büyüme odaklı bir yapıda. 
Bütçemiz, kalem kalem işçisinden iş-
verenine, çiftçiden esnafa, emekliye, 
öğretmenlerimizden emniyet güçleri-
mize, KOBİ’lerimizden sanatçılarımıza; 
genci, yaşlısı dezavantajlı tüm birey-
leriyle 85 milyonun bütçesi.” dedi. 

“YENİ YÜKSELİŞ DESTANLARI  
YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ” 
Bütçenin, şehitlerin hatırasına sahip 

çıkarak terör bataklıklarını kurutan Tür-
kiye’nin bütçesi olduğunu söyleyen Oktay, 
2023 yılı bütçesinin, etrafında olanı 
biteni tribünden seyretmek yerine krizlere 
müdahil olan, çözüm geliştiren, savaşan 
tarafları dahi aynı zeminde buluşturan 
muktedir bir Türkiye’nin bütçesi oldu-
ğunu belirtti. Oktay, “Bütçe, Türkiye’nin 
otomobili TOGG’u geliştirmekle yetin-
meyip, bataryasına kadar milli imkanlarla 
üretecek ek adımları atabilen üretim 

ekosistemimizin bütçesi. Tüm dünyanın 
gıpta ile izlediği, uğruna marşlar beste-
lenen milli savunma sanayisi ürünleri-
mizin, Milli Muharip Uçağın, Kızılel-
ma’nın, yeni tip denizaltılarımız Hızır 
Reis ile Selman Reis’in, uzun menzilli 
hava savunma sistemimiz Siper’in, Tür-
kiye’nin ilk çıkarma gemisi TCG Anado-
lu’nun, TÜRKSAT 6A’nın bütçesi.” ifa-
desini kullandı. 

“RESESYON ENDİŞELERİNİ  
TETİKLEMİŞTİR” 
2022 yılı genelinde dolar endek-

sindeki güçlenme eğiliminin gelişmekte 
olan ülke para birimlerinde dalgalan-
malara yol açtığını bildiren Oktay, kü-
resel bazda zayıflamaya başlayan top-
lam talep nedeniyle küresel durgunluk 
ihtimalinin göz ardı edilemez bir dü-
zeye geldiğini anlattı. Merkez banka-
larının sıkılaşma adımlarını yavaşlat-
maya başladıklarının gözlendiğini söy-
leyen Oktay, ABD Merkez Bankası 
Başkanı’nın, faiz artırımında yavaşla-
manın bu ay içerisinde başlayabile-
ceğini açıkladığını hatırlattı. Olası 
bir durgunluğu dizginlemeye yö-
nelik benzer politikaların 2023 yı-
lında yaygınlaşmasının beklendi-
ğini dile getiren Oktay, bununla 
birlikte, petrol ve diğer emtia fi-
yatlarındaki gerilemenin etkisi 
başta olmak üzere öncü verilerin, 
küresel enflasyon görünümünde 
iyileşmeye işaret ettiğini 
vurguladı. 

“TÜRKİYE  
OLUMLU  
AYRIŞMAYI  
BAŞARDI” 
Küresel finan-

sal krizden itiba-
ren kesintisiz bü-
yümeyi başaran 
Türkiye ekono-
misinin, 2020 
yılının ikinci ya-
rısından itiba-
ren alınan et-

kili ön-

lemler sayesinde birçok ülkenin keskin 
daralma yaşadığı salgın döneminde 
de büyüyerek olumlu yönde ayrışmayı 
başardığına işaret eden Oktay, 2022 
yılının ilk dokuz ayında yüzde 6,2 ora-
nında büyüyen Türkiye ekonomisinin, 
harcamalar yönüyle değerlendirildi-
ğinde orta vadeli program hedefleriyle 
uyumlu hareket ettiğini, güçlü konu-
munu korumayı başardığını dile getirdi. 
Hizmet sektörünün 2022 yılının 9 
ayında büyümede 5,2 puanlık katkısıyla 
öne çıktığını belirten Oktay, turizm 
gelirlerindeki ve bağlı hizmet gelirle-
rindeki artış sayesinde hizmetler sek-
törünün yılın bahse konu döneminde 
yüzde 8,3 oranında büyüme kaydetti-
ğini bildirdi. 

Enflasyonist dinamikler yakından 
incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde 
ortalama yüzde 7 civarında olan aylık 
enflasyonun, yılın ikinci çeyreğinde 
yüzde 5 ve yılın üçüncü çeyreğinde 
ortalama yüzde 2,3 seviyesine geri-

lediğini belirten Oktay, yılın 
ikinci yarısında aylık en-

flasyonların yılın ilk ya-
rısına göre belirgin şe-
kilde gerileme eğilimi-
ne girdiğinin gözlen-
diğine dikkati çekti. 
Oktay, TÜFE yıllık ar-

tış oranının yıl sonunda 
OVP hedeflerine uyum-

lu olarak yüzde 
65 civarın-

da ger-
çekleşe-
ceğinin; 
t a k i p 
e d e n 
aylar-
d a 
y ı l -
l ı k 

enflasyonun peyderpey gerileyece-
ğinin öngörüldüğünü bildirdi. Oktay, 
küresel çapta enflasyonist baskının 
hissedildiği bu ortamda, uyguladıkları 
vergi indirimleri ve sübvansiyonlar 
aracılığıyla yurt içinde temel ürünlere 
erişimi kolaylaştırdıklarını; dış ticaret 
tedbirleriyle başta gıda olmak üzere 
kritik ürünlerde arz kısıtlarını ha-
fiflettiklerini vurguladı. Oktay, “Sayın 
Cumhurbaşkanı’mızın öncülüğünde 
atılan adımlar ve Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nin dinamik yapısı 
sayesinde kalkınma hedefleri doğ-
rultusunda ülkemiz ekonomisini is-
tikrarlı ve güçlü tutmaya devam ede-
ceğiz.” dedi. 

“REFAHI VATANDAŞLARIMIZLA  
PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYORUZ” 
Oktay, “Sosyal devlet anlayışımızın 

gereği olarak hiçbir ihtiyaç sahibi va-
tandaşımızı dışarda bırakmadan yar-
dımlarımızı sürdürüyoruz. Büyüyen 
Türkiye’nin refahını vatandaşlarımızla 
paylaşmaya devam ediyoruz. 2023 
yılı bütçemizde sosyal harcamalar için 
ayırdığımız kaynak miktarını 258,4 
milyar liraya çıkardık. Bu tutar 2023 
yılı bütçesinin yüzde 5,8’ine denk gel-
mektedir.” sözlerini sarf etti. Sosyal 
devlet ilkesi gereği toplum kesimlerine 
2023’te sağlayacakları refah katkısının 
yaklaşık 1 trilyon 140 milyar liraya 
ulaştığını kaydeden Oktay, “Bu tutar 
bütçenin yaklaşık yüzde 25,6’sına te-
kabül etmektedir. Bu kapsamda 2023 
yılında; doğal gaz ve elektrik sübvan-
siyonları için 530 milyar lira, asgari 
ücretin vergi dışı tutulmasıyla 300 
milyar lira, yaşlı, engelli, emekli, dul 
ve yetimler gibi toplum kesimlerini 
korumak amacıyla yapılan vergi in-
dirimleri kapsamında 51 milyar lira 
kaynak sağlanması 
öngörülmekte-
dir.” bilgisini 
paylaştı.  

(AA)

Oktay: “Liralaşma stratejisiyle 
enflasyon beklentileri iyileşecek”  
Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, 
“Liralaşma stratejisi 
çerçevesinde enflasyon 
beklentileri iyileşecek, 
dönem sonunda 
enflasyon oranı  
tek hanelere 
düşürülecektir.” dedi.

Bozdağ: “Amerika’ya ‘Go home’ 
diyenler, şimdi ‘come here’ diyor” 
Adalet Bakanı Bekir 
Bozdağ, CHP’nin ikinci 
yüzyıl vizyonuyla ilgili, 
“Go home’ diyenler şimdi 
‘Come here’ diyor. ‘Yok 
gelmezsen, ben geliyorum’ 
diyor. Ve oraya gidiyorlar 
oradan Amerika’ya ‘Go 
home’ diyenler 
Amerika’yla beraber 
Türkiye’yi yöneteceğini 
vaat ediyorlar”  
ifadelerini kullandı.
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Teröristin  
tahliye sevinci  
kursağında kaldı  

Kocaeli’de terör örgütü PKK üyesi 
olduğu gerekçesiyle 30 yıl önce tutuk-
lanan kadının, cezaevi içinde de terör 
örgütü adına faaliyet yürüttüğü belir-
lendi. Hükümlü, 1 Aralık’ta tahliye 
edildi ancak cezaevinin kapısından çı-
kamadan yeniden gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK 
üyesi olduğu gerekçesiyle 30 yıl önce 
tutuklanan Şadiye Manap’ın, ceza-
evinde de terör örgütü adına faaliyet 
yürüttüğü belirlendi. Gebze M Tipi 
Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumunda 
tutuklu bulunan Manap, 1 Aralık’ta 
tahliye edildi ancak cezaevinden çıka-
madan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ta-
rafından gözaltına alındı. Şadiye Manap, 
çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak 
yeniden cezaevine gönderildi. (İHA)

FETÖ üyeleri  
yurtdışına kaçarken 
yakalandı 

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Di-
dim İlçe Emniyet Müdürlüğü ile 
Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 
çalışmaları sonucunda FETÖ/PDY 
üyesi olmaktan işlem yapılan ve yasa 
dışı yollardan kaçmaya çalışırken ya-
kalanan polislikten ihraç edilen 8 
şüpheli ve bir organizatör işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edildi. Edinilen 
bilgiye göre; Muğla ve Aydın İl Em-
niyet KOM Şube Müdürlükleri ile 
Söke ve Didim İlçe Emniyet Müdür-
lüğü KOM grup amirliği ile Didim 
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ça-
lışmaları sonucunda Didim limanı 
güneyinden isimsiz bir fiber tekne 
içerisinde bir çocuk, 8 FETÖ/PDY 
üyesi ve bir organizatör yakalandı. 
Organizatör A.H.Ç. tutuklanarak ce-
zaevine gönderilirken, FETÖ/PDY 
üyeliğinden ihraç polis memuru ve 
komiser oldukları öğrenilen A.K.(35), 
A.A (52), F.S (37), B.S (34), S.D. (42) 
M.B.C (34), İ.O (39), M.H.T (52) 
isimli 8 şüpheli FETÖ/PDY Terör ör-
gütüne üye olmak suçundan işlem 
yapılarak adliyeye sevk edildi. (İHA)

“Babam kardeşimin 
hasretinden  
vefat etti”  

Çocuklarının HDP aracılığıyla PKK 
tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden 
Diyarbakır annelerinin HDP il binasının 
önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor. 
3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden 
Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi baş-
latan PKK terör örgütü tarafından mağdur 
olan ailelerin evlat direnişi bin 190’ıncı 
gününde aralıksız devam ediyor. Kardeşi 
Abdurrahman Dağdeviren’in 13 yaşın-
dayken HDP aracılığıyla okuduğu okulun 
önünden dağa kaçırıldığını iddia eden 
Şeyhmus Dağdeviren, babasının karde-
şinin hasretinden hayatını kaybettiğini 
ileri sürdü. 2015 yılından bu yana haber 
alamadığı kardeşini HDP ve PKK’dan is-
tediğini belirten Dağdeviren, “Kardeşim 
HDP ve PKK terör örgütü tarafından 
kaçırıldı. Kardeşim o zamanlar okula gi-
diyordu. Okulun önünden alıp kardeşimi 
götürdüler. Ben kardeşimi HDP ve 
PKK’dan istiyorum. Sadece evlatlarımızı 
istiyoruz. Buradaki aileleri gelip görsünler, 
neler çekiyorlar. Babam kardeşimin has-
retinden vefat etti. Annem de kriz geçirip 
felç kaldı. Benim kardeşimin de akli den-
gesi yerinde değildi. Ben ve bütün aileler 
sadece çocuklarımızı istiyoruz. Kardeşime 
dönmesi için çağrıda bulunuyorum. Bunu 
yapan HDP’dir. HDP onların kolu ve ka-
nadıdır. Milletvekillerinin çocukları tatile 
gideceğine çıkıp dağa gitsin. Bakalım gi-
diyorlar mı?” dedi. (İHA)

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kır-
şehir’de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, AK Parti İl binasını ziyaret etti. Burada 
basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 
Bakan Soylu; “Zeytin Dalı Harekatıyla, Barış 
Pınarı Harekatıyla, Fırat Kalkanı Harekatıyla 
ve bütün bu harekatlarla birlikte çok güçlü 
adım atıyor. Türkiye ne yaptığını biliyor. 
Hesap edemedikleri bir şey var; daha yeni 
başlıyoruz” dedi. Türkiye Yüzyılına girerken 
Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist bı-
rakmayacaklarını da sözlerine ekleyen İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu; “Çok gayret göste-
receğiz. Çizgimiz ne ise onu gerçekleştireceğiz. 
Bugün terörle mücadelede Hatay’dan Adı-
yaman’a kadar bir tek terörist kalmadı. 
PKK’nın çıktığı tarihten ilk defa tertemiz. 
Tendürek Dağları’nda terörist kalmadı, ter-
temiz. Karadeniz’i ürkütüyorlar. Giresun’dan 
Trabzon’a, Gümüşhane’ye, Bayburt’un yay-
lalarına kadar bir tek terörist kalmadı, ter-
temiz. Erzurum’dan Erzincan’a kadar bir 
tek terörist kalmadı. Birçok alanda terörist 
kalmadı. Eskiden kışın olduğu zaman ope-
rasyon kepenkleri kanırdı. Son 4 yıldır kış 
demeden, -10, 20 derece demeden operasyon 
kepengi indirmek yok, bunları inlerinde 
bulup gereğini yerine getirmek millete namus 
borcumuzdur. Türkiye’nin dışında atacağımız 
adımları atacağız. Neredeyse ‘Kobani’ diyorlar, 
Mümbiç’teyse, Tel Rıfat’taysa, Kamuşlı’daysa 
nerede olacaksa bulacağız ve onlara bu ül-
kenin gücünü göstereceğiz. Türkiye’nin dağ-
larında 29 Ekim 2023 tarihinde Türkiye 
yüzyılına adım atarken bir tek terörist bı-
rakmayacağız” ifadelerini kullandı. 

“ÖNÜNÜ GÖREMEYEN  
TÜRKİYE’DEN YÜZYILINI  
PLANLAYAN BİR ÜLKEYE GELDİK” 
Önünü göremeyen bir ülkeden yüz yılını 

planlayan bir ülke haline geldiklerini aktaran 
Bakan Soylu; “Büyük bir yolculuktan geçi-
yoruz. Bu ülke bir hafta önünü göremiyordu, 
hepimiz biliyoruz. Bu ülke ‘acaba yarın ne 
olacak’ diye endişeyle karşı karşıyaydı. Dep-
remin enkazından selin vurduğu yere kadar 
herkes ‘nerede bu devlet’ diye feryatlar üre-
tiyordu. Bu ülke, önünü göremeyen bir Tür-
kiye’den Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan’ın iradesiyle onun dava arkadaş-
larının ortaya koyduğu azimle, bu milletin 
olduğu inancıyla birlikte 2023’e geldik. 250 
milyar doların üzerinde ihracatımız var, 31 
milyon istihdamımız var. Bugün bir taraftan 
ürettiğimiz TOGG arabamız var, Allah nasip 
edecek inşallah önümüzdeki Şubat’ta, Mart’ta 
kendi doğalgazımızla bize çemkirenlere ye-
niden hayal kırıklığı oluşturacak kendi ye-
nilenebilir enerji kaynaklarımız var. Bugün 
sadece 2023’ü hesaplamadık, ‘2053, 2071’ 
dedik. İstanbul’un fethini, Malazgirt’ten 
Anadolu topraklarına girişimizi kendimize 
bir hedef aldık. Şimdi başka bir hedefe 
doğru hep beraber gidiyoruz. ‘Türkiye Yüzyılı’ 
diyoruz. Önünü göremeyen Türkiye’den 
yüzyılını planlayan bir ülkeye geldik hep 
beraber” ifadelerini kullandı. 

“KİMİ GETİRİRSENİZ GETİRİN  
2023’TE YENİLECEKSİNİZ” 
Muhalefetin 2023 seçimlerinde yeni-

leceğini dile getiren Bakan Soylu; “Bugün 
etrafımızdaki coğrafyadaki huzuru ve barışı 
bozmak isteyenler, onlar hala hedeflerine 
devam etmek istemektedirler. Amerika 
Irak’ı işgal ettiğinde hatırlayın ‘demokrasi 
getireceğiz, Afganistan’a girdiğinde ‘barış 
getireceğiz’. Irak’ta hala siyasal istikrarsızlık 
devam ediyor, Suriye’de iç savaş devam 
ediyor, Afganistan’dan Amerika’nın insanları 
döke döke kaldırdığı uçak tarihin en utanç 
fotoğraflarından birisidir. Çünkü orada ger-
çekleştirdiği süreçler insanlık dışı süreçlerdir. 
Amerika Afganistan’ı işgal ettiğinde 7 bin 
hektar Afyon tarlası vardı, giderken 300 
bin etti. Dünyayı uyuşturucuya bulaştırmak 
için, istikrarsız hale getirebilmek için her 
türlü meseleyi gerçekleştirdiler. Bugün kız-
dıkları şey şudur; eğer Tayyip Erdoğan 
‘dünya 5’ten büyüktür’ demeseydi, eğer 
Tayyip Erdoğan onların söyledikleri her 
şeyi kabul etmiş olsaydı, kendi insansız 

hava araçlarını yapmamış olsaydı, savunma 
sanayini yüzde 20’lerden 80’lere çıkartmış 
olmasaydı, dünyanın en büyük HES bara-
jından birini yapmamış olsaydı, nükleer 
santrale başlamamış, yenilenebilir enerjileri 
yapmamış olsaydı Tayyip Erdoğan’a do-
kunmazlardı. Bir fiske ile düşmeyecek, geç-
mişte olduğu gibi Türkiye’yi onlarla karşı 
karşıya bırakmadığı için elbette ki topyekun 
yükleniyorlar. Kimi getirirseniz getirin; 
ABD’yi de, Avrupa’yı da getirseniz, hepiniz 
de gelseniz 2023’te yenileneceksiniz” şek-
linde konuştu. 

“OSMANLI DEVLETİ’NİN  
BÜYÜKLERİNE  
MAHCUP OLAMAYIZ” 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuş-

masını; “Neymiş; orada bize kızıyorlar. Ne 
için kızıyorlar? Suriye’de güvenli bölge oluş-
turmuşuz, Irak’ın kuzeyine girmişiz. Ne 
yapacağız? Armut gibi bekleyecek miyiz? 
Sen orada Hakurk’tan Afrin’e kadar terör 
devleti kur, ikinci, üçüncü, dördüncü adım-
larını hesapla, bu bin yıldır bu ülkede kardeş 
gibi yaşayanları birbirine düşür; Türk-Kürt, 
alevi-sünni, başörtülü-başörtüsüz, laik-din-
dar gibi herkesi bir ötekileştirmenin içine 
al, istediğin gibi parçala, böl, yut. Geçti o 
günler. 100 yıl önce bize bu ülkeyi emanet 
edenlere mahcup olamayız. 600 yıllık Os-
manlı Devleti’nin büyüklerine mahcup ola-
mayız” şeklinde sürdürdü. 

“DAHA YENİ BAŞLIYORUZ” 
Doğu ve Güneydoğu’ya hizmetlerin 

yapıldığı gibi sınır ötesinde de terör örgü-
tünün bütün yataklarını, inlerini orada 
barındırmayacak şekilde tasviye etmeye 
çalıştıklarının da altını çizen Bakan Soylu; 
“Terör örgütünü etkisiz hale getirebilmek 
için büyük bir çaba ortaya konuldu. ‘Okul 
yok, yol yok, hastane yok, öğretmen yok’. 
Terör örgütü istediği gibi istismar etti ora-
daki vatandaşları. ‘Siz Kürtsünüz diye hiz-
met getirmiyorlar’ dedi. Tayyip Erdoğan; 
terör örgütünü de terör örgütünün yan-
daşlarının gücü yetmeyen Türkiye’den 
kaynaklanan iftiraları elinden aldı, batıda 
ne varsa aynısını yaptı. Şırnak’a, Hakkari’ye 
bugün profesörler gidiyor ders veriyor. 
Gecenin 02:00’si, 03:00’üne kadar insanlar 
huzurla beraber yaşıyorlar, gidip geliyorlar. 
Akşamın saat 16:00’sında kepenk kapatan 
doğu ve güneydoğu, bugün gece yarısına 
kadar alışveriş yapıyor, otelleri dolu ve in-
sanları huzur içerisinde. Bir taraftan bütün 
bunu yaparken orada kalmıyor. Hemen 
sınır ötesinde terör örgütünün bütün ya-
taklarını, inlerini orada barındırmayacak 
şekilde tasviye etmeye çalışıyor. Zeytin 
Dalı Harekatıyla, Barış Pınarı Harekatıyla, 
Fırat Kalkanı Harekatıyla ve bütün bu ha-
rekatlarla birlikte çok güçlü adım atıyor. 
Türkiye ne yaptığını biliyor. Hesap ede-
medikleri bir şey var; daha yeni başlıyoruz” 
dedi. (İHA)

Soylu: “Türkiye’nin dağlarında 
bir tek terörist bırakmayacağız” 
İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, “Türkiye ne 
yaptığını biliyor. Hesap 
edemedikleri bir şey var; 
daha yeni başlıyoruz. 
Türkiye’nin dağlarında 
29 Ekim 2023 tarihinde 
Türkiye yüzyılına adım 
atarken bir tek terörist 
bırakmayacağız” dedi.

“2023 seçim akşamı ne olacak biliyor musunuz? 
Bugün o Tayyip Erdoğan’a çelme takmak isteyenler, 
o büyükelçiler, o başka ülkeler diyecekler ki özel 
kalemlerle ‘Türkiye Cumhurbaşkanını Tayyip Er-
doğan’ı bana bir bağlar mısınız?’ Onlar sıraya gire-
cekler ve Tayyip Erdoğan’ı tek tek tebrik etmek 
isteyecekler” diyerek muhalefete yüklenen Bakan 
Soylu konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “Her türlü 
iftirayı, her türlü yalanı, her türlü desteksiz atışı or-
taya koyan bir muhalefet ile karşı karşıyayız. Bunu 
ilk kez yaptıklarını düşünmeyin. Türkiye’ye kimyasal 
silah yalanını atanlar bunlar. Türk silahlı kuvvetleri, 
şanlı ordumuzu, 2 bin yıllık ordumuzu bir iftirayla 
karşı karşıya bırakıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti De-
vleti’nin jandarmasını, polisini cari açığı kapatmak 
için uyuşturucu ticareti yapan bir iftirayla suçluyor-
lar. Sonra bana kızıyorlar. Ne demişim ben? ‘İddianı 

ispat etmezsen Kılıçdaroğlu şerefsizdir’ demişim. 
Yine diyorum. Hadi iddianı ispat et. Bu ülkeye iftira 
ediyorsunuz. Yalan dolan bir vizyon oluşturmana 
gerek yok. Bu ülkeye, bu devlete iftira ediyorsunuz. 
Bunlar gençliğinde de böyleydi. Devlete iftira eder-
lerdi, sabah akşam askere polise küfrederlerdi. 
Bugün meclisin çatısı altındalar, aynı anlayışı ortaya 
koyuyorlar. HDP ile kol kolalar, masanın altındalar. 
Sen bu milleti ne zannediyorsun? Bu millet adam 
olanı da olmayanı da bin kilometre öteden tanır. 
Onun için 2023 seçim akşamı ne olacak biliyor 
musunuz? Bugün o Tayyip Erdoğan’a çelme takmak 
isteyenler, o büyükelçiler, o başka ülkeler diyecekler 
ki özel kalemlerle ‘Türkiye Cumhurbaşkanını Tayyip 
Erdoğan’ı bana bir bağlar mısınız?’ Onlar sıraya 
girecekler ve Tayyip Erdoğan’ı tek tek tebrik etmek 
isteyecekler Allah’ın izniyle.”

“İddianı ispat etmezsen Kılıçdaroğlu 
şerefsizdir’ demişim, yine diyorum” 

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Baş-
kanlığının operasyonuyla Suriye’de ya-
kalanarak Türkiye’ye getirilen, terör örgütü 
DEAŞ’ın sözde “Türkiye vilayeti sorum-
lusu” Kasım Güler’in yargılandığı davada, 
esas hakkında mütalaa açıklandı. Ankara 
20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruş-
maya, tutuklu sanık Güler ile avukatı 
katıldı. Mahkeme başkanı, dava 
dosyasına gelen evrakı oku-
duktan sonra esas hakkında 
mütalaayı sunması için Cum-
huriyet Savcısı Emre Giray 
Görmez’e söz verdi. Müta-
laaya göre Güler, Afganis-
tan’da radikal gruplara katıldı, 
bir süre sonra Türkiye’ye dö-
nünce yasa dışı faaliyetleri ne-
deniyle tutuklandı. 

Tahliye edildikten sonra yasa dışı yol-
lardan Suriye’ye geçen ve silahlı terör 
örgütü DEAŞ’a katılan Güler, 2014’te ör-
gütte sözde askeri birlik sorumluluğuna 
getirildi. Kendisine bağlı yaklaşık 150 
örgüt mensubu bulunduğu tespiti yapılan 

Güler, Suriye’nin Tel Hemis ve Tel Brak 
bölgesinde girdiği çatışmalarda bacağından 
yaralandı. İyileştikten sonra DEAŞ’ın 
hastane güvenlikçisi olarak örgütsel faa-
liyetini sürdüren Güler, 2017’de sözde 
Türkiye vilayeti şura heyetinde görev-
lendirildi, bir yıl sonra da sözde “Türkiye 
emiri” olarak atandı. Bu dönemde Tür-
kiye’ye yönelik eylemler planlayan Güler, 
DEAŞ üst yönetimine bağlı oluşturulan 
Rusya, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde 
faaliyet gösteren faruk ofisinin kurul-
masıyla sözde Türkiye vilayeti ve faruk 
ofisinin finans sorumlusu oldu. 

AĞIRLAŞTIRILMIŞ  
MÜEBBET İSTENDİ 
DEAŞ’ın Türkiye’ye karşı yaptığı ve 

yapmaya çalıştığı eylemlerde karar 
merciinde bulunması nede-

niyle Güler’in “anayasal dü-
zeni ihlale teşebbüs” su-
çunu işlediğine dikkat çe-
kilen mütalaada, bu kap-
samda sanığın “ağırlaş-
tırılmış müebbet” hapis 

cezasına çarptırılması is-
tendi. Ayrıca “tehlikeli mad-

deleri izinsiz olarak bulun-
durma” suçundan 8 yıl 5 aydan 

26 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen Gü-
ler’in, hükümle birlikte tutukluluk halinin 
devamı istendi. Sanık Güler ve avukatının, 
mütalaaya karşı savunma hazırlamak için 
süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, 
duruşmayı erteledi. (AA)

Alınan bilgiye göre, Alibeyköy Mareşal 
Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana gelen 
kazanın ardından olay yerine çok sayıda 
sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza 
nedeniyle tramvay raydan çıkarken otobüs 
de yoldaki başka bir araca çarptı. Kazada 33 
kişi yaralandı. İETT otobüsünde sıkışan 1 
kişi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar 
ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. 
Otobüsten gelen yoğun yakıt sızıntısı nede-
niyle alana köpüklü suyla müdahale edildi. 
Olay yerine gelen vinç ve çekici ile İETT oto-
büsünün kaldırılması için ekipler otobüsü 
körük kısmından iki parçaya ayırdı. Otobüsün 
ayrılan tüm parçaları tıra yüklenirken, tramvay 
da vinçle rayına oturtulup, bulunduğu yerden 
çekildi. 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya 
hesabından kazayla ilgili yaptığı paylaşımda, 
“Bu sabah Alibeyköy Tramvay Durağı’nda 
meydana gelen trafik kazasında maalesef 33 
hemşehrimiz yaralandı. Tedavileri devam 
eden hemşehrilerimize Allah’tan acil şifalar 
diliyorum. Geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) 

yapılan açıklamada, “T5 Tramvay hattı çift 
yönlü trafiğe kapatılmıştır. Ekiplerin kazaya 
müdahalesi devam etmektedir.” denildi. 

Metro İstanbul’un sosyal medya hesa-
bından yapılan paylaşımda ise “T5 Cibali-
Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda 
geçici bir süre için seferlerimiz Cibali-Üniversite 
istasyonları arasında yapılmaktadır.” ifadeleri 
kullanıldı. Paylaşımda, “Sefer yapılamayan 
Alibeyköy Cep Otogarı-Üniversite istasyonları 
arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring 
seferi yapılmaktadır.” denildi. 

Kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Baş-
savcılığınca soruşturma başlatıldı. Yapılan 
ilk incelemelerde, otobüs şoförünün alkol ve 
uyuşturucu testinin temiz çıktığı belirlendi. 
Vatmanın test işlemlerinin ise devam ettiği 
kaydedildi. Tedavileri süren vatman ve otobüs 
şoförünün taburcu edildikten sonra ifadele-
rinin alınacağı öğrenildi. Kazaya ilişkin mağdur 
sıfatıyla ifadesi alınan bir kişinin ise şikayetçi 
olmadığı bilgisine ulaşıldı. Güvenlik kame-
rasınca kaydedilen bir görüntüde, tramvay 
ile çarpışan otobüsün savrularak, yakınındaki 
bir araç ile otoparkta bulunan güvenlik ku-
lübesine çarpması yer aldı. Çarpmanın etkisiyle 
güvenlik kulübesinin devrilmesi ve içinden 
otopark görevlisinin aniden dışarı çıkması 
görüntüye yansıdı. (AA)

DEAŞ’ın sorumlularından Güler’e  
ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi 
Terör örgütü DEAŞ’ın sözde 
sorumlularından Güler hakkında 
hazırlanan mütalaada, sanığın 
DEAŞ’ın Türkiye’ye karşı 
planladığı eylemlerde karar 
merciinde bulunması nedeniyle 
“ağırlaştırılmış müebbet” hapis 
cezasına çarptırılması istendi.

İstanbul Eyüpsultan’da tramvay 
ile İETT otobüsünün çarpıştığı 
kazada 33 kişi yaralandı. İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığınca 
başlatılan soruşturma 
kapsamında yapılan ilk 
incelemelerde, otobüs şoförünün 
alkol ve uyuşturucu testinin 
temiz çıktığı belirlendi.

İstanbul’da tramvay ile İETT 
otobüsü çarpıştı: 33 yaralı



Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 
3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri 
kapsamında ilçede çeşitli sosyal ve far-
kındalık çalışmalarına katkı sağlarken, 
görme engelli Zeynep Karakuş’u da evinde 
ziyaret etti.  Başkan Özkan’ın gerçekleş-
tirdiği ziyarette Zeynep Karakuş, başkanı 
kapıda karşıladı. Başkan Özkan da ha-
zırlattığı çiçeği Karakuş’a takdim etti. 

“MUTLULUK DUYDUM”  
Ziyaretten dolayı yaşadığı mutluluğu 

her fırsatta dile getiren Karakuş yaptığı 
açıklamada, “Belediye Başkanı’mız Ali 
Özkan çok insaflıdır.  Benim gözlerim 
hiç görmüyor; kendisi düğünde olsun, 
sokakta olsun, yanımdan geçerken selam 
verip, hal hatır sormadan hiç geçmez. O 
seslenmese benim haberim olmaz ama 
o her seferinde halimi hatrımı sorar, 
öyle gider. Ben de bundan büyük mut-
luluk duyuyorum. Ziyareti beni çok mutlu 

etti, kendisine teşekkür ederim” dedi. 
“ÇALIŞMALARIMIZ  
DEVAM EDECEK” 
Belediye Başkanı Ali Özkan da yaptığı 

açıklamada, “Biz Zeynep Hanım’ı çok 
seviyoruz. Hayat enerjisi, mutluluğu ile 
çevresine neşe saçıyor gerçekten. Bunun 
için de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
dolayısıyla ziyaret etmek istedik. Bu ve-
sileyle hem Zeynep’e hem de diğer tüm 
engelli vatandaşlarımıza hayırlı, uzun 
bir ömür diliyorum. Herkesin bir gün 
engelli olabileceği gerçeğini asla unut-
madan, engelli vatandaşlarımızın hayatını 
kolaylaştırmalı, yaşamlarına katkı sağ-
lamalıyız. Karacabey Belediyesi olarak, 
‘sosyal belediyecilik’ anlayışımız ile tüm 
engelleri bir bir ortadan kaldırıyor, engelli 
vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştır-
mak, yaşam standartlarını yükseltmek 
için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. 
Bu konuda çalışmalarımız hız kesmeden 
devam edecek” ifadelerini kullandı. Öte 
yandan Karakuş, ziyarette Belediye Baş-
kanı Ali Özkan’ın eşi Gülden Özkan’la 
görüşmek isteyince, Başkan Özkan eşini 
telefonla arayıp Karakuş ile sohbet ettirdi. 
Ziyarette aile üyeleriyle de sohbet eden 
Özkan, Karakuş’un taleplerini de titizlikle 
not aldı. (Bülten)
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Sorumlu Müdür  
Alpaslan YILDIZ

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

112 
112 
112      
112 
112     
11811 
444 1 600

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

270 50 00 
270 55 72

POLİS

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

261 57 07  
261 57 08

GARNİZON

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

185
186 
187 
121 
4440375

ALO ARIZA

n İDO Danışma 
n Şehirlerarası Otobüs Terminali  
n THY

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

ULAŞIM

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

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

SAĞLIK

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

 366 02 02 
 243 36 63 

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

KÜLTÜR MERKEZLERİ

Yıldırım Belediyesi, vatandaşların 
boş zamanlarında huzur ve güven 
içinde dinlenip çocukları ile zaman 
geçirebileceği park ve yeşil alanların 
sayısını artırmaya devam ediyor. Yıl-
dırım’ın çehresini değiştirecek çalış-
malar çerçevesinde, 3,5 yıl içinde 
Balaban Mesire Alanı’nı ve Büyük-
şehir Belediyesi eliyle Vakıf Bera 
Kent Parkı’nı ilçeye kazandırdı. Cu-
malıkızık Mesire Alanı’nda da çalış-
malara başlayan Yıldırım Belediyesi, 
ayrıca ilçeye 21 adet park kazandı-
rırken, 34 parkı sil baştan yeniledi. 
Yıldırım Belediyesi, Yiğitler Mahal-

lesi’ne yeni park 
kazandırmak 
için çalışma-
larını sür-
d ü r ü y o r . 
2023 yılın-
da bölge sa-
kinlerinin is-
tifadesine su-
nulacak parkın 
bünyesinde, kum ze-
minli oyun alanı, kauçuk 
zeminli spor alanı, kondisyon aletleri 
ve birbirinden eğlenceli çocuk oyun 
aletleri bulunuyor. Yeşil alanla birlikte 

oturma birimle-
ri ve dinlen-

me alanları-
nın da ola-
cağı parkta 
y ü r ü y ü ş 
yolu ve do-

natı eleman-
ları yer alacak. 

Yıldırım Belediye 
Başkanı Oktay Yıl-

maz, altyapısı ve üstyapı-
sıyla şehri imar etmek için yoğun 
çaba sarf ettiklerini belirtti. İlçeye 
kazandırdıkları yeni yeşil alanları ve 

parklarla Yıldırım’ı yarınlara hazır-
ladıklarını söyleyen Başkan Oktay 
Yılmaz, “Hemşehrilerimizin dinlen-
meleri, spor yapmaları ve yeşil doku 
içinde çocuklarıyla kaliteli zaman 
geçirmeleri adına ilçemize yeni bir 
park daha kazandırıyoruz. Bin 530 
metrekarelik bir alana yapılacak par-
kımızı spor yapan vatandaşlarımız 
ve evlatlarımız çok sevecek. Yeşil do-
kusuyla ilçemize değer katacak par-
kımızı kısa sürede tamamlayıp va-
tandaşlarımızın hizmetine sunacağız” 
diye konuştu. 

(İHA)

Yiğitlere yeni 
park!

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar’ın babası Hacı Hüseyin Dündar, 
82 yaşında hayatını kaybetti. Hacı Hüseyin 
Dündar’ın cenazesi Yunanistan’ın Gü-
mülcine Dündarlı Köyü’nde öğleyin kılı-
nan cenaze namazının ardından son yol-
culuğuna uğurlandı. Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar’ı bu acılı gü-
nünde AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay 

Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa 
Helvacıoğlu, Rodop Bölgesi Milletvekili 
İlhan Ahmet, Rodop Bölgesi eski Millet-
vekili Ahmet Hacıosman, Türkiye Cum-
huriyeti Gümülcine Konsolosu Neslihan 
Altay, Muavin Konsolos Barış Çulha, Gü-
mülcine Müftüsü İbrahim Şerif, Kozlu-
kebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, 
Osmangazi Belediyesi bürokratları, ya-
kınları ve vatandaşlar yalnız bırakmadı. 
Kılınan cenaze namazın ardından Dün-
darlı Köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye 
katılanlar başsağlığı dileyerek Başkan 
Dündar’ın acısını paylaşırken, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Başkan 
Mustafa Dündar’ı telefonla arayarak ta-
ziyelerini iletti. (İHA)

Yıldırım Belediyesi, 
Yiğitler Mahallesi’nde 

bin 530 metrekare 
alan üzerine yeni bir 

park inşa ediyor.

Boşanmak üzere olduğu eşine ait 
telefonun HTS kayıtlarını ele geçiren 
kocaya Yargıtay’dan kötü haber geldi. 
Yüksek Mahkeme, eşe ait GSM hattının 
son 6 aylık arama bilgilerini içeren kişisel 
veri çerçevesindeki HTS kayıtlarını kendi 
telefonuna yönlendirerek almanın ‘ve-
rileri hukuka aykırı ele geçirme’ suçunu 
oluşturduğuna dikkat çekti. 

Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift bo-
şanmak için Aile Mahkemesi’ne baş-
vurdu. Davacı koca, boşanmak üzere 
olduğu eşinin telefonuna ait HTS (His-
torical Traffic Search) kayıtlarını kendi 
telefonuna yönlendirdi. Durumun ortaya 
çıkmasıyla hayatının şokunu yaşayan 
mağdur kadın, asliye Ceza Mahkemesi’ne 
müracaat ederek kocasından şikayetçi 
oldu. Dedektif koca hakkında, ‘Verileri 
hukuka aykırı olarak verme veya ele ge-
çirme’ suçundan dava açıldı. Mahkeme, 
sanığı 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. 
Sanık koca, kararı temyiz edince devreye 
Yargıtay 12. Ceza Dairesi girdi. Emsal 
nitelikteki kararda şu ifadelere yer verildi: 
“Dosyaya göre; sanığın, adına kayıtlı cep 
telefonu numarası üzerinden boşanma 
aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı mağ-
dur eşi adına kayıtlı cep telefonu num-
arasının son altı aylık arama bilgilerini 
içeren kişisel veri çerçevesinde olan HTS 
kayıtlarının gönderimini sağlaması or-
tadadır. Eyleminin TCK’nın 136/1. mad-
de ve fıkrasında düzenlenen verileri hu-
kuka aykırı olarak verme veya ele geçirme 
suçunu oluşturduğuna ilişkin yerel mah-
kemenin kabulünde bir isabetsizlik gö-
rülmemiştir. Mahkemenin kovuşturma 
sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat 
ve takdirine, incelenen dosya içeriğine 
göre, sanık müdafinin sanık hakkında 
beraat kararı verilmesi gerektiğine ilişkin 
sair temyiz itirazlarının reddine hük-
medilmiştir. Suç tarihinde yürürlükte 
bulunan TCK’nın 136. maddesinde dü-
zenlenen verileri hukuka aykırı olarak 
verme veya ele geçirme suçunun temel 
cezasının 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ce-
zasını gerektirdiği ve sanık hakkında 
alt sınırdan temel cezanın belirlendiğinin 
belirtilmesine rağmen sanık hakkındaki 
temel cezanın 2 yıl hapis cezası olarak 
belirlenmesi yasaya aykırıdır. Mahkeme 
hükmünün bozulmasına oy birliği ile 
karar verilmiştir.” 

HTS KAYITLARI NEDİR? 
Historical Traffic Search (HTS) ka-

yıtları, kişinin telefonundaki konuşmalar, 
mesajlaşmalar gibi verilerin bütünüdür. 
HTS kayıtları, anlaşılabilir dille kişinin 
telekomünikasyon yolu ile yaptığı ha-
berleşmenin arama-aranma, mesajlaşma 
kayıtları, arama ve aranmalar yapıldığı 
esnadaki telefonun bulunduğu BAZ sinyal 
bilgileri, aramayı yapan tarafın karşı BAZ 
bilgilerinin toplu biçimde bir arada bu-
lunduğu kısaca iletişim kayıtlarıdır. (İHA)

Başkan Dündar’ın 
baba acısı
Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar’ın 82 yaşında 
hayatını kaybeden babası 
Hacı Hüseyin Dündar, 
dualarla son yolculuğuna 
uğurlandı. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Başkan Dündar’ı telefonla 
arayarak taziyede bulundu.

Sosyal ve toplumsal 
konulardaki farkındalık 
çalışmaları ile örnek olan 
Karacabey Belediyesi,  
3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü’nü de unutmadı.

HTS kaydını 
ele geçiren  
kocaya şok

Karacabey’de engeller 
ortadan kalktı

Bursa’da masaj salonunda henüz 
bilinmeyen bir sebeple yaşanan tar-
tışmada içeride bulunan bir kişi bıçakla 
yaralanmış şekilde bulundu. Polis, olay 
yerinden kaçan şüphelinin yakalanması 
için çalışma başlattı. 

Osmangazi’deki olay Hocaalizade 
Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde 
bulunan bir masaj salonunda meydana 
geldi. Edilen bilgiye göre, masaj salo-
nuna gelen Nail K. (49), içeride kimliği 
henüz belirlenemeyen şüpheliyle tar-
tışmaya başladı. Tartışmanın kısa sü-
rede büyümesiyle şüpheli, Nail K.’yı 
bacağından bıçaklayarak olay yerinden 
kaçtı. Kavga seslerini duyan vatandaşlar 
endişe içinde durumu 112 Acil Çağrı 
Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine gelen 
sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk mü-
dahalenin ardından Çekirge Devlet 
Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise 
olay yerinden kaçan zanlının yaka-
lanması için çalışma başlatırken, olayla 
ilgili tahkikat sürüyor. Öte yandan, 
hastaneye kaldırılan yaralanın hayati 
tehlikesinin olmadığı öğrenildi. (İHA)

Masaj salonundaki 
tartışma kanlı bitti
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Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetleri,
Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat
düzenledi. 0Azerbaycan Savunma Ba-
kanlığı, Azerbaycan ile Türkiye ara-
sında imzalanan askeri alanda iş birliği
anlaşması çerçevesinde iki ülkenin ka-
tılımıyla ortak tatbikat yapıldığını du-
yurdu. Başkent Bakü, Cebrayıl ve
İmişli bölgelerinde savaş ve özel amaçlı
istihkam teçhizatları ile hava araçları
kullanılarak gerçekleştirilen tatbikatta,
Azerbaycan ordusu ve Türk Silahlı
Kuvvetlerinin farklı birliklerinden per-
soneller yer aldı. Tatbikatta, kara,
hava, özel ve istihkam kuvvetlerinin
yanı sıra, füze ve topçu birlikleri çeşitli
eğitim ve savaş görevlerini icra etti.
Modern savaş yöntemlerinin uygulan-
dığı tatbikatta topçu, hava ve diğer bir-
liklerin, askeri operasyonlar
sırasındaki faaliyetlerinin düzenlen-
mesi, nehirler üzerinde geçiş köprüle-
rinin kurulması ve diğer görevler
gerçekleştirildi. Ortak tatbikatta, bir-
liklerin savaş sırasında koordinasyo-
nunun sağlanması, yönetimin
iyileştirilmesi, deneyim paylaşımı ve
personelin profesyonelliğinin artırıl-
ması amaçlanıyor.. (İHA)

Azerbaycan ve
Türkiye’den ortak
askeri tatbikat

Avrupa Birliği (AB) tarafından alınan
Rusya’ya karşı yaptırım kararları kapsa-
mındaki ‘Rus petrolüne tavan fiyat uygu-
laması’ kararı, AB Resmi Gazetesi’nde
yayınlanarak yürürlüğe girdi. 
Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkelerinin
deniz yoluyla taşınan Rus petrolüne varil
başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması
kararı yürürlüğe girdi. Bugünden itiba-
ren Rus petrolü AB ülkelerine varil ba-
şına 60 dolar tavan fiyat sınırlandırması
kapsamında girebilecek. Konuya ilişkin
olarak AB resmi Gazetesi’nde yayınlanan
Rusya’dan alınacak ham petrolün fiya-
tına ilişkin karar metninde, "6 Ekim
2022 tarihli (CFSP) 2022/1909 sayılı
karar, ham petrol veya petrolün üçüncü
ülkelere deniz yoluyla taşınmasıyla bağ-
lantılı olarak deniz taşımacılığı hizmet-
leri sağlama ve teknik yardım,
komisyonculuk hizmetleri veya finans-
man veya mali yardım sağlama yasağına
bir istisna getirmiştir. Rusya menşeli
veya Rusya'dan ihraç edilen, Tavan Fiyat
Koalisyonu tarafından önceden belirlen-
miş bir tavanda veya altında satın alınan
ürünleri kapsar. Bu istisna, üçüncü ülke-
lerin enerji arzı üzerindeki olumsuz so-
nuçları hafifletmeli ve olağanüstü piyasa
koşullarının neden olduğu fiyat artışla-
rını sınırlamalı ve Rusya'nın petrol gelir-
lerini azaltmalıdır" ifadeleri yer aldı.
(İHA)

Çin, Tiangong Uzay İstasyonu’nda görev
yapan Shenzhou-14 mürettebatı 3 astro-
not 183 gün sonra Dünya’ya geri döndü.
Çin’in görev değişimi için 29 Kasım’da Ti-
angong Uzay İstasyonu’na Shenzhou-15 ile
3 astronot göndermesinin ardından
Shenzhou-14 mürettebatı 3 astronot 183
günün ardından başarılı şekilde Dünya’ya
geri döndü. Çin İnsanlı Uzay Ajansı’na
(CMSA) göre, Shenzhou-14 mürettebatı
uzay istasyonundan ayrılmalarından yakla-
şık 9 saat sonra, Çin'in kuzeyindeki özerk
bölge olan İç Moğolistan’ın Dongfeng sa-
hasına yerel saatle 20.09'da indi. Çinli as-
tronotlardan Chen Dong, Liu Yang ve Cai
Xuzhe’nin sağlık durumunun iyi olduğu
bildirildi. Çin, Tiangong Uzay İstasyo-
nu’ndaki ilk görev değişimini başarılı şe-
kilde tamamlamış oldu. (İHA)

AB’nin Rus petrolüne
tavan fiyat uygulaması
yürürlüğe girdi

Çinli 3 astronot 183 gün
sonra Dünya’ya döndü

Filistin Devlet Başkanı
Mahmud Abbas, ülkedeki
"sert aşırıların" katılacağı
yeni kurulacak İsrail
hükümetini başarısız
kılmak için çalışmaları
gerektiğini belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya
göre, Abbas, Ramallah kentindeki Baş-
kanlık Merkezi'nde Fetih Hareketi Dev-
rim Konseyi 10. Dönem Toplantısı açı-
lışında konuşma yaptı. Yeni kurulacak
İsrail hükümetine karşı konulması ge-
rektiğine değinen Abbas, Filistinlilerin
haklarına ve birliklerine bağlı kalmalarını
ve direnişi desteklemelerini istedi. Ya-
şanan değişim sürecine dikkati çeken
Abbas, "Dünyada ve bölgedeki değişimler
sonucunda bizler oldukça zor ve hassas
bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç, halkı-
mızın tüm evlatları ve yöneticileri ile
Filistin davasını destekleyen herkesin
omuz omuza birlik içinde olmasını gerekli
kılıyor." dedi. İsrail'de yeni kurulacak
hükümete ilişkin düşüncelerini paylaşan
Abbas, "yeni kabineye ülkedeki aşırıların
en sert olanlarının katılacağına" dikkati
çekti. Abbas, "Bu hükümetten daha fazla
ihlal, saldırı ve suç bekliyoruz. Dolayısıyla
hepimizin topluca bu hükümete karşı
durmamız, ifşa etmemiz ve başarısızlığı
için çalışmamız gerekiyor." ifadelerini
kullandı. Abbas, medya, politika ve dip-
lomasi alanlarında çalışmanın önemine
işaret etti. Filistin söylemiyle çelişen
İsrail söylemine karşı durulması gerek-
tiğini dile getiren Abbas, uluslararası ör-
gütlere katılım çabalarını sürdürecekle-

rini, tam üyelik için Birleşmiş Milletlere
yeniden gideceklerini vurguladı. 

KAÇAK YERLEŞİMLER İSRAİL 
HUKUKUNA GÖRE DE YASA DIŞI
Öte yandan Kaçak yerleşim birimleri,

genelde Filistinlilerin özel mülkü olan

tarım arazilerine, karavan ve konteyner
benzeri prefabrik yapıların kurulmasıyla
inşa ediliyor. Batı Şeria'da uluslararası
hukuka aykırı yasa dışı Yahudi yerleşim
yerlerinden farklı olarak, bu kaçak yer-
leşimler İsrail yasalarına göre de hukuk

dışı kabul ediliyor. Kaçak yerleşim bi-
rimlerinde yaşayan Yahudi yerleşimciler,
Filistinlileri taciz ederek tarım arazilerine
ulaşmalarını engelliyor, İsrail ordusu da
buralarda yaşayan Yahudi yerleşimcilere
koruma sağlıyor.(AA)

Blinken: "İki devletli çözüm umutlarını baltalayan
her türlü eyleme karşı çıkmaya devam edeceğiz”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin
başkenti Washington DC’de İsrail yanlısı insan hak-
ları örgütü J Street'in yıllık konferansında konuştu.
Blinken, Binyamin Netanyahu’nun seçim zaferinin
ardından aşırı sağcılar ile kuracağı koalisyon
hükümetine değinerek, ABD Başkanı Joe Biden
yönetiminin İsrail’de kurulacak yeni hükümeti
kişilere göre değil izlediği politikalara göre değer-

lendireceğini ifade etti. Blinken, İsrail-ABD ilişki-
lerinin onlarca yıldır kurulan standartlara bağlı
kalacağını aktararak, “İsrailli dostlarımızla dürüst ve
saygılı bir şekilde konuşacağız” dedi. Biden yöneti-

minin bir Filistin devletinin kurulması için çalış-
maya devam edeceğini aktaran Blinken,
"(Yahudi) Yerleşimlerin genişletilmesi, Batı Şe-

ria'nın ilhakına yönelik adımlar, kutsal yer-
lerin tarihi statükolarının bozulması,

yıkımlar ve tahliyeler ile şiddete teşvik
de dahil olmak üzere, iki devletli çözüm

umutlarını baltalayan her türlü
eyleme kesin olarak karşı çık-

maya devam edeceğiz” dedi.

“EŞİT ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK 
ÖLÇÜLERİNE SAHİP DEĞİLLER"

İsrail ile komşuları arasındaki normalleşmenin, İsrailliler
ve Filistinliler arasındaki barışı inşa etmenin yerini ala-
mayacağını aktaran Blinken, "Tarafları iki devlet ihtima-
lini baltalayacak adımlardan caydırmak yeterli değil.
Çünkü gerçek şu ki, bugün Filistinliler ve İsrailliler eşit
özgürlük ve güvenlik ölçülerine sahip değiller" dedi. Batı
Şeria'da İsrail'den veya Filistinlilerden gelen şiddete eşit
muameleyi desteklediğini belirten Blinken, Biden yöne-
timin diplomasi ve yeniden sağlanan ekonomik yardım
yoluyla Filistinlilerle yeniden ilişki kurma çabalarını
hatırlattı. Filistinlilerin hayatlarını maddi olarak iy-
ileştirme ihtiyacına dikkat çeken Blinken, ABD'nin İsrail'i
buna uygun politika reformları başlatması için teşvik et-
tiğini açıkladı. Blinken ayrıca, Filistin yönetimine de
hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve hesap verebilirliği
güçlendirme çağrısında bulunarak, “İsrail'in kalıcı barış
umutlarını ilerletmek için adımlar atma sorumluluğu
olduğuna inandığımız gibi, Filistin yönetimi de gerçek bir
ortak olma iradesine sahip olduğunu göstermelidir" dedi. 

Bulgaristan’da hükümeti kurma
görevi GERB partisine verildi

Cumhurbaşkanı Radev, Cumhurbaşkanlı-
ğı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada,
hükümeti kurma görevini GERB partisine ver-
diğini açıkladı. Hükümeti kurmak için 7 gün
süre bulunduğunu kaydeden Radev, "Toplumun
sizden büyük beklentileri var. Umarım uygun
bir hükümet formülü bulursunuz." dedi. 240
üyeli parlamentoda 67 sandalye sahibi GERB
partisi, Prof. Dr. Nikolay Gabrovski’yi başbakan
adayı olarak gösterdi. Gabrovski, yaptığı ko-
nuşmada, kendisine verilen başbakanlık görevi
dolayısıyla mutlu olduğunu belirtti. Ülkede 2
yıldır siyasi istikrarsızlık bulunduğunu kaydeden
Gabrovski, başta siyasi kriz olmak üzere eko-
nomik ve sosyal krizlerin de üstesinden gelmeye
çalışacaklarını vurguladı.

SİYASİ SÜREÇ
Siyasi istikrarsızlığı hüküm sürdüğü Bul-

garistan'da son 2 yılda 5 kez genel seçim yapıldı.
Yasalara göre Bulgaristan'da cumhurbaşkanı,
parlamentoda önce en büyük partiye kabine
kurma görevini veriyor. Bu partinin 7 günlük
sürede başarısız olması durumunda görev ikinci
büyük partiye devredilecek. İkinci büyük parti
de aynı sürede başarısız olması halinde cum-
hurbaşkanı diğer partilerden herhangi birini
seçerek üçüncü kez görevi verecek. Cumhur-
başkanı, üçüncü hükümet kurma görevi de
başarısızlıkla sonuçlanırsa parlamentoyu fes-
hedecek.

ERKEN SEÇİME DOĞRU
Geçici bir hükümet oluşturacak cumhur-

başkanı, erken seçim için tarih belirleyecek.
Ülkede son iki ayda siyasi güçler arasında hü-
kümet kurmak için yapılan girişimlerde uzlaşıya
varılamadı. Partiler, erken seçimin gittikçe ka-
çınılmaz hale geldiğini düşünüyor ve rakipleriyle
bir uzlaşıya yanaşmıyor. Bazı partiler, hükümet
kurma görevini reddedeceklerini açıklamıştı.        
Cumhurbaşkanı Radev ise erken seçimin kışın
yapılmasını istemediğine işaret ederek seçimin
martta yapılacak şekilde kabine kurma sürecini
uzatacağını kaydetmişti. (AA)

Bulgaristan Cumhurbaşkanı
Rumen Radev, 2 Ekim’de
yapılan genel seçimin
ardından hükümeti kurma
görevini parlamentoda en
büyük grubu bulunan
Bulgaristan’ın Avrupalı
Gelişimi İçin Yurttaşlar
(GERB) partisine verdi. 

İngiltere'de her 3 günde bir kadın öldürülüyor

İngiltere'de kadın cinayetleri ra-
poruna göre, Mart 2021 ile Mart 2022
tarihleri arasında 125 kadın cinayeti
gerçekleşti. Verilere göre, İngiltere'de
ortalama olarak her 3 günde bir kadın
bir erkek tarafından öldürülüyor. Ül-
kedeki kadın cinayetlerini araştıran
Femicide Census adlı kuruluşun ra-
porunda, 2009'dan bu yana kadın ci-
nayetleri sayısının her yıl 100'ün üze-
rinde gerçekleştiği kaydedildi. Rapora
göre, 2009'da 134, 2010'da 168,
2011'de 159, 2012'de 132, 2013'te
139, 2014'te 149, 2015'te 126, 2016'da
124, 2017'de 140, 2018'de 154, 2019'da
128, 2020'de 110 kadın öldürüldü.

EN ÇOK 60 YAŞ VE ÜZERİ 
KADINLAR ÖLDÜRÜLDÜ
Söz konusu rapora göre öldürülen

125 kadının yaşları 16-88 arasında
değişirken, yaşlı kadınlara yönelik ci-
nayetlerin daha yaygın olduğu kayde-
dildi. Öldürülen kadınların 11'inin
70'li yaşlarında, 9'unun 80 yaş ve üze-
rinde, 14'ünün ise 60'lı yaşlarında ol-
duğu belirtildi. Raporda, son 1 yılda
öldürülen kadınların 4'te birinden faz-
lasının 60 yaş üzerinde olduğu bildiri-
lirken, İngiltere'deki kadın cinayetle-
rinin haftada 2'nin altına hiç düşmediği
belirtildi.

Femicide Census'un yayınladığı ra-
porda, kadınların büyük çoğunluğunun
eşleri veya erkek çocukları olan aile
yakınları tarafından, kendi evlerinde
öldürüldükleri kaydedildi. Yayınlanan
verilere göre, 2020 yılı boyunca ger-
çekleşen 110 kadın cinayetinden 57'si-
nin kadınların mevcut veya eskiden
birlikte olduğu partneri tarafından,
14'ünün oğulları tarafından, 9'unun
ise tanımadığı biri tarafından öldü-
rüldüğü belirtildi. Cinayetlerin yüzde
70'inin kadının kendi evinde gerçek-
leştiği belirtilirken, öldürülen kadınların
yüzde 20'sinin 66 yaş ve üzerinde ol-
duğu kaydedildi. (İHA)

İngiltere'de yayınlanan bir
rapora göre her yıl 100'ün
üzerinde kadın cinayeti
meydana gelirken, ortalama
her 3 günde bir kadın
öldürülüyor. Ülkede son
açıklanan rapora göre 1 yılda
125 kadın cinayeti işlendi.
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Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz,
“Bu bölünmüşlükle maalesef bir yere varamayız.

Biz yönetim olarak bu kulübü kapatmaya
gelmedik, yaşatmaya geldik. Biz halen buradayız,

ısrar ediyoruz. İçine düştüğümüz, bu noktadan
çıkmak için bizim yanımızda durulması, bizimle

beraber saf tutulması gerekiyor” dedi.

Bursaspor Dergisi’ne konuşan
Başkan Ömer Furkan Banaz, dikkat
çeken açıklamalar yaptı. Başkan Ba-
naz, “Göreve geldiğimiz ilk günden
itibaren, Bursaspor'umuzu arma-
sıyla, logosuyla yaşatmaya gayret
ediyoruz. Bu sürecin, bu büyük mar-
kanın arkasında durmak zorundayız.
Birlikte hareket ederek bir şeyler
yapabiliriz. Tüm camianın silkele-
nerek, hep birlikte mevcut tabloyu
görmemiz gerekiyor. Hep birlikte
mevcut durumumuza çareler üret-
meliyiz. Bu bölünmüşlükle maalesef
bir yere varamayız. Biz yönetim ola-
rak bu kulübü kapatmaya gelmedik,
yaşatmaya geldik. Biz halen bura-

dayız, ısrar ediyoruz. İçine düştü-
ğümüz bu noktadan çıkmak için bi-
zim yanımızda durulması, bizimle
beraber saf tutulması gerekiyor.
Bursaspor, çok genç bir kadroyla
sahada bir savaş veriyor. Bu savaşın
bir anlamı olması için biz elimizden
geleni yapıyoruz ve herkesi de bu
taşın altına elini koymasını bekli-
yoruz. Bu taşı yoldan hep birlikte
kaldıracağız. Bu kulüp ve bu şehir
içinde bulunduğu durumu hak et-
miyor. İçinde bulunduğumuz ve bu
şehrin kesinlikle hak etmediği bu
durumdan çıkmak için elbirliği yap-
maktan başka çaremiz yok” ifade-
lerini kullandı. (İHA)

Somaspor hazırlıkları başladı
Bursaspor bir günlük iznin ar-

dından Somaspor maçı hazırlıkla-
rına dün yaptığı antrenmanla baş-
ladı. TFF 2. Lig’in 18. haftasında
deplasmanda Somaspor ile karşı-
laşacak olan Bursaspor, dün Özlüce
İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Bi-
yediç Sahası'nda yaptığı antrenman
ile bu maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör İsmail Ertekin gö-
zetiminde gerçekleşen idman 1 saat
10 dakika sürdü. Isınma hareket-

leriyle başlayan antrenman, anae-
robik çalışmalarla devam etti. Ye-
şil-beyazlılar son bölümde dar alan-
da çift kale maçlar yaptı. Bursaspor
hazırlıklarını bugün yapacağı an-
trenman ile sürdürecek.

Uludağ Basketbol üst üste
ikinci galibiyetini aldı

ING Kandınlar Basketbol Süper
Ligi’nde Bursaı’yı temsil eden tek takım
olan Uludağ Basketbol, tehlikeli böl-
geden kurtulmak istiyen Kayseri tem-
silcisi Melikgazi’yi çekişmeli geçen mü-
cadele sonrasında 82-81 yenerken, bu
sezon ilk kez üst üste ikinci maçını
kazanma başarısı gösterdi. 

İki yabancı ile ligde mücadele etmek
zorunda kalan Uludağ’ın Perileri’nde
Cuma günü annesi vefat eden Ferda
Yıldız da forma giymedi. Bursa tem-
silcisi ilk bölümü 21-23, devreyi 43-
42 önde kapatırken, üçüncü bölümü
63-67 geride tamamladı. Dördüncü
bjölümde hücumlarda etkili olan Bursa
temsilcimi maçı 81-82 galip ayrılmasını
bildi. Bursa Uludağ Basketbol’da Emma

Canon 35 sayı ile maçın en skorer
ismi olurken, Jazmine Elizabeth ise
maçı 17 sayı ile tamamladı.

Bursa temsilcisi, deplasmanda
Melikgazi Kayseri’yi 82-81
yenerek üst üste ikinci
galibiyetini aldı. n Kadir Umut PEHLİVANGörükle

İpekspor
iddiasını
sürdürüyor

Bölgesel Amatör Lig
(BAL) 13. Grup'ta sezona
şampiyonluk parolasıyla
başlayan Görükle İpeks-
por’da yükseliş devam edi-
yor. Geçtiğimiz hafta ligin
iddialı ekiplerinden Göl-
cükspor’u Salih Kaan Kap-
lan’ın golüyle deplasmanda
1-0 mağlup eden Bursa
temsilcisi, bugün sahasında
konuk ettiği bir diğer şam-
piyonluk adayı Beylerbe-
yi’ni Ahmet Barlas, Gürol
K arataş  ve  Cevdet  Ay-
dın’ın golleriyle 3 puanı,
3 golle hanesine yazdıra-
rak 2. Sırada yerini ga-
rantiledi. Silivrispor ’un
kendi sahasında yenilme-
siyle puan farkını 4’e in-
diren Görükle İpekspor
iddiasını sürdürdü.

Küheylanlar son dakikada yıkıldı!

TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta saat 14:00'te
Kırşehir Ahi Stadyumu'nda oyna-
nan Kırşehir Futbol Kulübü - TECO
Karacabey Belediyespor mücade-
lesini hakem Safa Yılmaz yönetti.

Yılmaz2ın yardımcılığını Samet
Özkul ve Burak Sami Şad yaparken,
karşılaşmanın dördüncü hakemi
olarak Levent Buğra Vartemel gö-
rev yaptı.  Maçın ilk yarısı golsüz
eşitlikle sona erdi. Temsilcimiz Ka-
racabey Belediyespor 76. dakikada
Sadık Arda Yılmaztürk'ün golü ile
1-0 öne geçti. Kaşrılaşma böyle
bitecek derken ev sahibi ekip 90+6.
dakikada Kubilay Serbest'in golü
ile eşitliği sağladı. Karaca son da-
kikada yediği gol ile 1 puana razı
oldu.

TECO Karacabey Belediyespor,
ligin 17'inci hafta maçında
deplasmanda Kırşehir Futbol
Kulübü ile karşı karşıya geldi.
Karaca son dakikada yediği gol
ile 1 puana razı oldu.

n Kadir Umut PEHLİVAN

n Kadir Umut PEHLİVAN

İngiltere güle oynaya
çeyrek finalde!
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal'i
3-0 mağlup eden İngiltere, çeyrek finale
yükseldi. 1966 yılında müzesine
götürdüğü kupada 10. kez çeyrek
final bileti alan İngiltere, 10 Aralık
Cumartesi günü saat 22.00'de
Fransa ile karşılaşacak.

Başkent Doha'ya 40
kilometre uzakta yer
alan 68 bin kişilik Al
Bayt Stadı'nda takım kadroları
sayılırken ismi söylendiğinde
uğultunun birden yükseldiği
Harry Maguire, 4. dakikada
presine karşılık veremediği
Dia'ya topu kaptırdı ancak
ceza alanında hatasını düzel-
terek golü önledi. 22. dakikada
yarı alanından çıkmak için
hazırlanan Maguire'in hatalı
pasında topu kapan Senegal,
rakip kaleye Sarr ile etkili gel-
di. Stones'un eliyle müdahale
beklentisine VAR incelemesi
sonrası penaltı kararı çıkmadı.
31. dakikada bu kez hata Sa-
ka'dan geldi. Sarr'ın kaptığı
topla ceza alanında hareket-
lenen Dia'nın vuruşunda iyi
pozisyon alan kaleci Pickford
sol eliyle son anda topu çeldi.
Savunma tehlikeyi uzaklaş-
tırdı. Chelsea'nin de kalesini
koruyan Edouard Mendy'nin
arkasındaki bir grup Senegalli
taraftarın geleneksel kıyafet-
leri ve yerel enstrümanlarıyla
verdiği müzik şöleni, 38. da-
kikada kesintiye uğradı. Sol
taraftan ceza alanına giren
Bellingham'ın çıkardığı topu
Henderson tamamladı. Ja-
kobs'un yetişemediği meşin
yuvarlak, kaleci Mendy'nin
yanından süzülerek ağlarla
buluştu: 1-0. Hakem Ivan Bar-
ton ilk yarıyı bitirmeye ha-
zırlanırken orta sahayı seri

ha-
reket-

lerle ge-
çen Bellingham, sol
kanatta Phil Foden'ı
gördü. Bu futbolcu-
nun pasıyla ceza
alanına giren
Kane, 45+3. da-
kikada karşı kar-
şıya pozisyonda-
ki vuruşuyla
devrenin skoru-
nu belirledi: 2-0.
56. dakikada Ka-
ne'in ceza alanı
dışından kaleye
gönderdiği sert
şutta, kaleci
Mendy iki hamlede
topu kontrol etti.
Temposunu düşür-
meyen İngiltere,
kanatlardaki rahat-
lığını 57. dakikada
bir kez daha skora
yansıttı. Sol kanatta
hareketlenen Fo-
den'ın ceza alanına
gönderdiği topu Saka
ağlarla buluşturdu. Ar-
senal'ın genç yıldızı, tur-
nuvada üç gole ulaştı.
Direnci kırılan Senegal
karşısında oyunu kont-
rol eden İngiltere, çadır
görünümlü Al Bayt
Stadı'ndan oteline 3-
0'lık galibiyetle gitti. 

(AA)



Türkiye Sürdürülebilirlik Akademisi Yö-
netim Kurulu Başkanı Murat Sungur Bursa
ile mimarlık alanında akademisyen eşi Nihal
Bursa yaklaşık 20 yıl önce Mehmetçik Vakfı
yararına düzenlenen bir müzayededen fincan
takımı satın aldı. Bursa çiftinin burada baş-
layan koleksiyon aşkı, katıldıkları müzayede
ve gezdikleri antikacılarla zamanla çığ gibi
büyüdü. Yurt içi ve yurt dışındaki müzayede
ile gezilere katılan çift, kahve kültürünü yan-
sıtan fincan, cezve, obje, fatura ile hatıratlardan
kitaplara kadar her türlü dokümanın yer
aldığı 5 bini aşkın eserden oluşan benzersiz
bir koleksiyona sahip oldu. 5 Aralık Dünya
Türk Kahvesi Günü dolayısıyla AA muhabirine
konuşan Murat Sungur Bursa, yaklaşık 20
yıl önce Ankara'da Mehmetçik Vakfı yararına
düzenlenen bir müzayedede aldıkları fincan
takımıyla bu serüvene başladıklarını söyledi.
Daha sonra İstanbul'daki antikacıdan 1-2
fincan daha aldığını, bunun giderek bir hobiye
dönüştüğünü dile getiren Bursa, sayı arttıkça
her gün ayrı bir fincandan kahve içip bu ke-
yiflerine devam ettiklerini ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN TÜRK 
KAHVESİ MÜZESİNİ 
YAPABİLECEK DURUMDAYIZ"
Bursa, koleksiyon yelpazesini geniş-

letip, kuracakları bir müze ile gelecek ne-
sillere kültürel bir miras bırakma fikrinin
eşine ait olduğunu aktararak, "O gün bu-
gündür yurt içinden ve dışından gittiğimiz
her yerden, çarşıdan, pazardan, an-
tikacıdan, müzayededen kahveyle
özellikle de Türk kahvesiyle ala-
kalı alet, edevat ve belgeleri de
toplamak üzere alımlarımız devam
etti. Bugün rahatlıkla diyebiliyoruz
ki Türkiye'nin Türk Kahvesi Müzesi'ni
yapabilecek durumdayız. Tabii hedefimiz
de o." dedi. Müze çalışmaları devam ederken
sergi taleplerini de göz ardı etmediklerini
aktaran Bursa, ilk defa Topkapı Sarayı'nda,

ardından da Milano Expo'da bir sergi açtık-
larını anlattı. Bursa, son olarak sergi küra-
törünün talebi üzerine Kudüs İslam Sanatları
Müzesi etkinliğine katıldıklarını belirterek,
şunları söyledi: "Küratör, 'Osmanlı
coğrafyası Türk kah-
vesi ile bilinir ama
Türk kahvesiy-
le ilgili eser
koyamıyo-
ruz. Ne yap-
mamız la-
zım, bize
yardımcı olur
musunuz?' de-
yince biz de heye-
canlandık. Hakikaten
bir kahve sergisi açı-
lacak ve bu kahve ser-
gisinde Türk Osmanlı
eserleri olmayacak. Bu
çok büyük bir eksiklik olur.
Kaldı ki hikayesini sonradan öğrendiğimiz
bir şeyi paylaşma-

dan geçemeyeceğim. Müzenin müdürü gelip
de müzeyi ilk gezmeye başladığında giriş
katında kılıç, kalkan, zırh, mızrak görünce

demiş ki 'Biz İslam'ı bu kadar savaş
aletiyle mi temsil etmeliyiz?

İslam'ın temsilcisi bu ka-
dar savaş aleti olma-

malı. Kahve barışı,
dostluğu, arkadaş-
lığı temsil eder. Biz
giriş katına bir
kahve servisi aça-

lım'

demiş.
Olay tamamen

böyle başlıyor."
‘‘TÜRKİYE, KAHVEYE 

ADINI VEREBİLEN 
NADİR ÜLKELERDEN BİRİ’’
Murat Sungur Bursa, İsrail Cumhurbaş-

kanı Isaac Herzog'un müzedeki
sergi için gönderdiği video me-
sajında, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve bölge liderle-
rine hitaben "Eminim ki bir masa
etrafında kahve eşliğinde top-
landığımızda, bütün bölgemizi

kültürel ve diğer konularda
iş birliği ile daha

iyi bir ge-
leceğe ta-
şıyabili-

riz." dediğini
aktardı. Ser-

ginin, bölgede
dostluğa kapı aç-

masından mutluluk
duyduğunu ifade eden

Bursa, Türkiye'nin, dünya

literatüründe kahveye adını verebilen nadir
ülkelerden biri olmasına değindi. Bursa, şim-
dilerde sık sık markalaşmadan ve dünya ça-
pında tanınmadan bahsedildiğini vurgulayarak,
"Ecdadımız, kahve yetiştiren bir coğrafyaya
sahip olmamakla beraber bir kahve pişirme
tekniğine ismini verip aynı zamanda da kah-
venin Arap Yarımadası'ndan çıkartılarak bütün
Avrupa'ya yayılımında çok önemli bir merkez
üssü olmuş. Dolayısıyla kahve bizim kültürel
hayatımızın bugün çok önemli bir değeri."
diye konuştu. Türk Kahvesi Kültürü ve Araş-

tırmaları Derneğinin, İzmit Ticaret
Odası ile ortaklaşa ça-

lışması so-
nu-

cunda Türk
Standartları Enstitüsünün
(TSE) "Türk kahvesi standardı"nı yayınladığını
anlatan Bursa, UNESCO'nun da 5 Aralık
2013'te Türk kahvesini "Somut Olmayan Kül-
türel Miras Listesi"ne eklediğini hatırlattı.
Murat Bursa, ülkenin tüm tanıtım kampan-
yalarında Türk kahvesi unsurunun biraz daha
ön plana çıkarılması gerektiğini sözlerine
ekledi. Nihal Bursa ise Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun
olmasının ardından akademik kariyerine baş-
ladığı üniversiteden emekli olduğunu söyledi.
Kahve tiryakiliğinin fakülte yıllarına dayandığını
aktaran Bursa, bugün ise Türk kahvesini ve
koleksiyonunu "hayatını dolduran büyük bir
uğraş" olarak nitelendirdi. 

Koleksiyonlarına hemen hemen her fırsatta
eser eklediklerini ifaden eden Nihal Bursa,
"Bizim bir hedefimiz var. Bütün bu biriktirdi-
ğimiz külliyat, Türk kahvesinin kültürünü,
geçmişini, hikayesini anlatıyor. Biz de bunu
bir müze haline getirmek istiyoruz. Dolayısıyla

amacımız hep 'O müzede neler olmalı?' soru-
suna yanıt veren eserler almak. Son zamanlarda
daha çok objeleri destekleyecek birtakım vesi-
kalar, belgeler, görseller almak oldu." diye ko-
nuştu. Bursa, İstanbul'da 19. yüzyıl sonu ile
20. yüzyıl başlarında özellikle Galata Pera'da
çok sayıda fotoğraf stüdyosu olduğunu ifade
etti. Buradaki en popüler ve revaçta mizan-
senlerin kahve içme olduğuna dikkati çeken
Bursa, "Burada yaşayan yabancı misyon men-
supları Osmanlı'ya özgü kıyafetler giyerek,
kahve keyfini canlandırarak fotoğraf çektiriyorlar.
Bu son derece popüler fotoğraf konusu. Bu da
onu çok güzel bir örneği." değerlendirmesini
yaptı. Nihal Bursa, koleksiyonunda yer alan
gündelik yaşama ait yemek menüsü ile restoran
faturası gibi materyallerin Türk kahvesi kül-
türünün toplumda nasıl yer bulduğuna dair

önemli vesikalar olduğunu ifade etti.
‘‘HEPSİNİN AYRI

BİR HİKAYESİ
VAR’’ 

Nihal Bursa, koleksiyonundaki parçaların
hepsinin ayrı bir alınış hikayesi ve macerası
olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Mesela bu fincan 1734 tarihlidir ve 'Meissen'
imalatıdır. Bir başka örnek bu kulpsuz fincan,
içinde çok şey gizli. İçindeki gümüş telkari
tekniğiyle yapılmış kapsül açılıyor. İçerisine
amber, kakule ya da afyon gibi keyif ve lezzet
arttırıcı ürünler konuluyor. Üzerine de kahve
dökülüyor. Kahve içerken bütün bu malze-
meler yavaş yavaş kahvenin içerisine karışarak
kahve keyfinizi artıran bir unsur haline
geliyor. Buna güğüm diyoruz yani çok sayıda
kahve alan bir araç. 1712 tarihli, çok eski.
2015'te Topkapı Sarayı'nda düzenlenen
sergiye koleksiyonumuzdan eserler vermiştik,
bu güğüm de saraya giden ve orada 6 ay ser-
gilenen bir parçaydı. Onun benim için yeri
ayrıdır, Topkapı Sarayı'nı görmüş bir parçadır."
(AA)
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20 yıllık kahve
tutkusundan 

müze hayaline
Nihal ve Murat Sungur Bursa çifti, kahve tutkularını 
bir uğraşa dönüştürüp Türkiye ve dünyanın dört bir
yanından topladıkları 5 bini aşkın parça ile eşi 
olmayan bir koleksiyon oluşturdu.

Türkiye Dağcılık Federasyo-
nu'nun (TDF) Kars ve Arda-
han'daki üyelerinden oluşan 10
kişilik grup, derin ve uzun vadi-
ler, mağaralar ve kayalıkların
bulunduğu vadide doğa yürüyüşü
yaptı. Sonbahar renklerine bü-
rünen vadide doğayla iç içe güzel

vakit geçiren dağcılar, etkinliği
10 kilometre yürüyüşle tamam-
ladı. Federasyonun Ardahan
Temsilcisi Muhammed Yıldırım,
AA muhabirine, Karanlıkdere
Kanyonu'nun güzel doğasını ya-
kından görmek amacıyla etkinlik
düzenlediklerini söyledi. Kan-
yonun önemli bir gezi yeri oldu-
ğunu, bu nedenle başkalarının
da bölgeyi görmesini istediklerini
ifade eden Yıldırım, "Amacımız
bu ve benzeri yerleri keşfederek
bölgemizin tanıtımını sağlamak.
Buraya daha fazla vatandaşın
gelmesini ve bu eşsiz doğal gü-
zellikleri kendilerinin de yaşa-
masını istiyoruz. Bu temennilerle
Karanlıkdere Kanyonu'na tüm
vatandaşlarımızı bekliyoruz."
dedi. (AA)

Erzurum'un Şenkaya
ilçesi sınırındaki
doğal güzelliğe
sahip Karanlıkdere
Kanyonu, dağcıların
yürüyüş ve tırmanış
rotaları arasında
bulunuyor.


