
Kestel Belediyesi, çocuklara diş fırçalama alış-
kanlığı kazandırmak için, Ağız ve Diş Sağlığı 
haftasında ilkokul ve anaokul öğrencilerine 
diş bakım seti hediye etti. Geçtiğimiz yıl 6 
bin öğrenciye diş bakım seti hediye eden 
Kestel Belediyesi, bu yıl 6 bin 500 diş bakım 
setini öğrencilere dağıttı.   n 2. sayfada

Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin iddianamede, 
tetikçi olduğu öne sürülen eski Yüzbaşı Ahmet 
Tarkan Mumcuoğlu’nun iz bırakmamak için 
görevli olduğu Kazakistan’dan KKTC’ye, oradan 
da Türkiye’ye gelerek cinayeti işlediği belirtildi. 
Ankara Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin An-
kara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 
iddianamede, tetikçi olduğu öne sürülen eski 
Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’nun, iz bı-
rakmamak için o dönem görevli olduğu Kaza-
kistan’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 
(KKTC), oradan da gizlice Türkiye’ye gelerek 
cinayeti işlediği belirtildi.  n 7. sayfada

Hablemitoğlu suikastçısının 
‘cinayet rotası’ iddianamede

Ürün alımlarına 21 
Ekim 2022 tarihinde baş-
layan Marmarabirlik, bu-
güne kadar 27 bin ton 
ve 694 milyon TL tuta-
rında ürün alımı gerçek-
leştirdi. Ortaklara ikinci 
dilim olarak 25 Kasım 
2022 tarihinde 205 mil-
yon TL ödeme yapılacak. 

n 5. sayfada
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Önder amcalarından  
çocuklara diş bakım seti
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İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Ülkü Küçükkayalar’ın Düzce Göl-
yaka’daki depremin ardından Bursa’nın 
yapı stoğu durumunu ve ulaşım yollarını 
değerlendirdi. Küçükkayalar şu açıklamada 
bulundu: “Düzce Gölyaka’da depremi ya-
şayan tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun 
diyoruz. Düzce Gölyaka’da 6.81 kilometre 
derinlikte oluşmuş depremin Bursa’daki 
etkilerini değerlendirebileceğimiz teknik 
açıklama için deprem anında Bursa’da öl-
çülen etkin yer ivmelerinin bilgilerine he-
nüz ulaşamadık. Bu değerlendirmenin 
yapılabileceği teknik bir açıklamayı ölçülen 
etkin yer ivmelerinin bilgisine ulaşabil-
diğimizde yapabiliriz. Depremin ne zaman 
ve nerede olacağı kesin olarak bilineme-
yebilir fakat gerçekleşeceği kesin olan bir 
sonraki depremin ortaya çıkaracağı za-
rarları önlemek mümkündür. Mühendislik 
uygulamalarının gerekleri yerine getirilerek 
bir doğa olayı olan depremin afete dö-
nüşmesini önlemek mümkündür. Bu se-

beple; depremi unutmama ve unuttur-
mama ısrarımızı sürdürmeye, güvenli ve 
sağlıklı yapı üretimi sağlanana kadar yasa 
yapıcıların, uygulayıcıların ve yöneticilerin 
görev ve sorumluluklarını hatırlatmaya 
devam edeceğiz”. 

“UYARDIK AMA YETERLİ  
İLGİ GÖRMEDİ” 

Gölyaka Depremi’nin bir kez daha 
güvenli yapı stoku oluşturmanın önemini 
gözler önüne serdiğini naltana İMO Baş-
kanı Küçükkayalar, “Ağustos ayında 1999 
Marmara Depremi’ni andığımız 
birçok etkinlik ile 
güvensiz yapılaş-
manın yarataca-
ğı acıları ve ken-
timizin içinde 
bulunduğu dep-
rem tehlikesini an-
latmaya çalıştık. Ne 
yazık ki yaptığımız 
bu çağrılara ve etkin-
liklere kamu kurum ve ku-
ruluşlarımızın yetkililerinden 
yeterli ilgiyi göremedik. Düzce Gölyaka’da 
can kaybı olmadan yaşanan depremde 
korkularımızı hatırlamak yerine öncesinde 
nitelikli mühendislik hizmeti ile tanış-
mamız gerekliydi. Fakat her depremin 
ardından hazırlık aşamasında ne yazık ki 
olmamız gereken noktada olmadığımızı 
görüyoruz. Dirençli bir toplum ve dirençli 
yapıları oluşturmamız gerekli. Deprem 
anında yıkılacak, hasar görecek yapıları-
mızın envanteri hala yok. Depreme da-
yanıklı yapı üretiminin ana unsuru inşaat 
mühendisleridir. Bu nedenle inşaat mü-
hendisleri iyi yetişmiş ve özlük hakları 
yeterli teknik eleman olmalıdır. Öncelikle 
ihtiyaç temelli eğitim sistemine geçilme-
lidir. 1938 yılında yürürlüğe giren 3458 
Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkın-
daki Yasanın güncellenmesi ve günümüz 
ihtiyaçlarına uygun meslek alanımızla 
ilgili olarak bir “Meslek Yasası” ve bunula 
beraber “Yetkin Mühendislik Yasası” çı-
karılması ile başlanmalıdır. Kentsel dö-

nüşüm; parsel bazında değil kent planla-
rının bir parçası olarak ele alınmalıdır. 
Bilimsel bilgi ve kent planlaması kapsa-
mında ve ihtiyaç temelli yapılar yapılma-
lıdır. İmar barışı nedeniyle kaçak ve mü-
hendislik hizmeti almayan veya eksik 
alan yapılar belirlidir. Bu yapılar öncelikli 
olarak dönüştürülmeli ve deprem afetine 
dayanıklı hale getirilmelidirler. Depremin 
yıkım ve ölüme dönüşmesini önlemek 
ancak, bilimsel yöntemlerle çalışıp nitelikli 
yapılar inşa edilmesiyle mümkündür. 
Planlama ve 
tasarım 

aşamasından yapının kullanım aşamasına 
kadar geçen tüm süreçler, mesleki ve etik 
yeterliliğe sahip mühendisler tarafından 
yönetilmeli ve denetlenmelidir. Kentimiz 
özelinde mevcut yapılarımızı mercek 
altına alarak olası bir depremde Bursa’nın 
deprem riskini ortaya koyacak, yapılacak 
kentsel dönüşüm çalışmaları için öncelikli 
bölgelerin tespit edilmesini sağlayacak, 
mevcut yapılarımızın durumunu ortaya 
koyacak envanter çalışmaları ivedilikle 
tamamlanmalıdır. Kentin dinamikleri sü-

rece dahil ederek Afet Anındaki 
Kaçış ve Müdahale Planları, Kent-
sel Dönüşüm Master Planı ve 

Deprem Master Planı hazırlanmalı, 
Ulaştırma Master Planı da dikkate alı-
narak bütünleşik olarak 1 / 100.000’lik 

İl Çevre Düzeni Planına dahil edilmelidir. 
Afet Riski Azaltma Planları acilen ilgili 
kurum ve kuruluşlarla ve kamuoyu ile 
paylaşılmalıdır” dedi.  (Bülten)

“Bursa depreme 
hazır değil”

“Bursa depreme 
hazır değil”

Düzce’de yaşanan deprem 
bir kez daha gözleri 
şehirlerin konut stoku 
güvenliği ve deprem 
önlemlerine çevirdi. 
Yaşanan onca acıya rağmen 
Bursa’nın depreme hazır 
olmadığı ise yine işin 
uzmanlarının 
açıklamalarına yansıyor. 
TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası (İMO) 
Bursa Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Ülkü 
Küçükkayalar, depremi 
unutmama ve unutturmama 
konusunda ısrarcı 
olacaklarını belirterek, yapı 
stoku konusunda depreme 
hazırlıklı olmayan Bursa’nın 
depremin ardından ulaşım 
ve toplanma alanları 
konusunda da büyük 
eksiklikleri bulunduğuna 
dikkati çekti.

“Öğretmenimize  
eli kalkanın  

biz her şeyini  
darmadağın ederiz”

Varank:
n Haberi 6’da

n Haberi 6’da

Esgin’den Demirtaş’a 
müjde yağmuru

Bursa’nın sembollerinde olan tarihi Ulucami’nin eskiyen halıları 
12 sene sonra değiştirildi. Halıları ise iş dünyasının önde gelen 
temsilcileri temin etti. Yaklaşık 3 bin 500 metrekare halı, kılınan 
yatsı namazının ardından değiştirildi. Ulu Cami’nin eski halıları 
ise Azerbaycan ve ihtiyacı olan camilere verilecek. Ecdat yadigarı 
olduğu kadar; gelecek nesillere bırakılacak bir emanet niteliği 
taşıyan, inanç turizmi açısından önemli konumda bulunan Ulu 
Cami, ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. n 8. sayfada

Şifreli hırsızlık 
çetesi çöktü

Bursa’da 10’dan fazla motosiklet 
çalan hırsızlık şebekesi deşifre edildi. 
Güvenlik kamerasına yakalanan hır-
sızların vhatap konuşmalarındaki şif-
resi polisi bile şaşırttı. Hırsızların çal-
dıkları motosikleti şasi numaralarını 
silmek için depoya götürürken, “Has-
tayı ameliyathaneye götüreyim mi?” 
diye yazdığı ortaya çıktı. n 3. sayfada

Bursa’nın sembollerinde 
olan 623 yıllık tarihi Ulu 
Cami’nin halıları Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası (BTSO) , Bursa 
Ticaret Borsası ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
katkılarıyla değiştirildi. Eski 
halıları ise Azerbaycan ve ih-
tiyacı olan camilere verilecek. 

n 4. sayfada

Ulu Cami’nin 12 yıllık 
halıları değişti

Marmarabirlik’ten  
205 milyon TL’lik ödeme

“Deprem durumunda  
ulaşım aksamamalı”

Küçükkayalar açıklamalarını şöyle sürdürdü; 
“İnşaat Mühendisi Mehmet Tözün Bingöl 
Başkanlığı’ndaki Ulaşım Komisyonumuzun da 
üzerinde çalıştığı, Acil Durum Ulaşım Yolları 
ve Toplanma Bölgeleri konusu ivedilik gerek-
tiren noktalarımızdan birisi. Komisyonu-
muzun değerlendirmesine göre; Bursa’da 
özellikle Yıldırım ve Osmangazi çarpık 
yapılaşma sonucu yol ve toplanma merkez-
leri yönünden sorunlu ilçelerimizden. Şehrin 
ana caddeleri olan İzmir Yolu, İstanbul Yolu, 
Ankara Yolu ve Mudanya Yolu başta olmak 
üzere bu güzergahtaki köprü, üstgeçit, 
kavşak ve yollar önem arz etmektedir. Dep-
rem durumunda bu güzergahların işlevini 
yerine getirir olması tıpkı hastane hizmetinin 
aksamaması kadar önemlidir. Japonya’daki 
Kobe Depremi’nde elde edilen verilerde; yol 
kapanma olasılıkları; Genişliği 6 metreye 
kadar olan yollar için %98, 7 ila 15 metre 
arasında olan yollar için %11 16 metreden 
geniş yollar için %0.3’tür. Kobe şehrinde 
meydana gelen depremden edinilen veriler-
den yola çıkarak şehrimiz için şu değer-

lendirmeleri yapıyoruz: Yol kenarında bir bi-
nanın yıkılması halinde bile araç trafiğinin 
geçebilmesi için minimum 3 metrelik yol 
genişliğini sağlamak amacıyla en azından 11 
ila 12 metrelik yol genişliğinin temin 
edilmesi gerekli. Depremin ilk şokundan 
sonra yol kapanması sonucu yaralılara ulaşa-
maması can kaybını artıracaktır. Bursa’yı yapı 
ve yol durumunu değerlendirdiğimizde az 
sayıda konut ve işyerlerinin yola mesafesi 
çift taraflı, çok sayıda çıkmaz sokağı mevcut, 
yol alternatifleri az, bitişik nizam ve inşaat 
mühendisliği hizmeti almamış konutları çok. 
Bu nedenle depremin ardından yaşanacak 
ulaşım sorunları tüm gerçekliği ile görülerek 
hareket edilmelidir. Olası bir afet durumunda 
tahliye koridoru için acil ulaşım yolları belir-
lenmeli ve bu yolların tahliye koridoru ile 
ilçe içinde kullanılabilecek tahliye alanlarına, 
parklara ve açık alanlara, sağlık kurumlarına, 
havaalanına, çadır alanlarına hızlı erişim 
olanağı sağlanmalıdır. Bu konuda İnşaat 
Mühendisleri Odası olarak her türlü destek 
ve işbirliğine hazırız.”

İMO Bursa Şubesi  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Ülkü Küçükkayalar

Şiddet  
önlenmeli!

“Üniversiteleri  
özgürleştirdik”
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Öğretmenler Günü sebebiyle sabah 
saatlerinde Heykel’de çelenk sunma me-
rasimi gerçekleştirildi. Bursa Valisi Yakup 
Canbolat, 24 Kasım Öğretmenler Günü 
münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürü 
Serkan Gür ile beraberindeki Uluslararası 
Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Öğretmeni Adil Çini ve Gökçe İlk-
okulu Öğretmeni Elif İlhan’ı makamında 
kabul etti. Etkinlikler, İl Millî Eğitim Mü-
dürlüğü koordinasyonunda Şehit Hakan 
Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
tarafından hazırlanan programla devam 
etti. Merinos AKKM’de gerçekleştirilen 
programa Bursa Valisi Yakup Canbolat ve 
Bursa Protokolü’nün yanı sıra idareci, öğ-
retmen ve öğrenci ile çok sayıda davetli 

katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklâl 
Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda 
konuşma yapan İl Millî Eğitim Müdürü 
Serkan Gür, “Millet Mekteplerinin açıldığı 
ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğ-
retmenlik unvanının verildiği bu anlamlı 
günde, görevlerini büyük bir özveri ile 
sürdüren tüm meslektaşlarımın Öğret-
menler Gününü en kalbî duygularımla 
kutluyorum.” ” diyerek sözlerine başladı. 
Gür, konuşmasına şöyle devam etti: “Ül-
kemizin muasır medeniyetler seviyesinin 
üzerine ulaşmasında en büyük pay hiç 
kuşkusuz öğretmenlerimize ait olacaktır. 
Şüphesiz ki, ülkemizin her köşesinde fe-

dakârca görev yapan, en zorlu şartlarda 
dahi mesleklerini sevgiyle icra eden öğ-
retmenlerimiz, her türlü övgü ve takdire 
layıktır. Her insanın hayatında önemli bir 
rol oynayan öğretmenlerimiz, yarınları-
mızın umudu evlatlarımızı; vatanını ve 
milletini seven, aklın ve bilimin ışığında 
millî ve manevi değerlerine sahip çıkan 
bireyler olarak yetiştirme görevini fedakârca 
yerine getirmektedir. Millî teknoloji ham-
lesinin başkenti Bursa’da da geleceğimizi 
şekillendirecek olan çocuklarımızın, bilim 
ve teknolojinin ışığında, üreten güçlü Tür-
kiye yolunda, üretimin herhangi bir alanına 
katkı sunmalarını önemsiyoruz. Her ço-

cu-
ğumuz keşfe-

dilmemiş bir cevherdir. Bu 
konuda da en önemli görev, çocuklarımızın 
ilgi ve yeteneklerini ilk keşfeden, onlara 
eğitim ve hayat yolculuğunda yön çizen 
ve çocuklarımıza rol model olan kıymetli 
meslektaşlarımıza düşmektedir. Bizler de 
sizlerin bu süreçte her daim yanınızda 
olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın.” 
dedi. Programın açılış konuşmaları son-
rasında Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi 
öğrencileri müzik dinletisi sergiledi. Şehit 
Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi tarafından hazırlanan “Bir Aydınlık 
Hikaye: Ateş Böcekleri” adlı oratoryonun 
ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü 
münasebetiyle düzenlenen resim, şiir, 
mektup yazma yarışmalarında dereceye 
giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. 
Programda, emekli öğretmenlere hizmet 
şeref belgelerinin verildi. Göreve yeni baş-
layan öğretmenlerin yemin töreni ger-
çekleştirildi. Vali Yakup Canbolat, program 
bitiminde emeği geçen idareci, öğretmen 
ve öğrencileri kutladı. (İHA)

Kestel Belediyesi, çocuklara diş fır-
çalama alışkanlığı kazandırmak için, 
ilkokul ve anaokul öğrencilerine diş 
bakım seti hediye etmeye devam ediyor. 
Geçtiğimiz yıl 6 bin öğrenciye diş bakım 
seti hediye eden Kestel Belediyesi, bu 
yıl 6 bin 500 diş bakım setini öğrencilere 
dağıttı. Dağıtımın yıl içerisinde belirli 
periyotlar halinde tekrarlanacağının 
altını çizen Kestel Belediye Başkanı 

Önder Tanır, ‘’Kestel Belediyesi olarak 
geleceğimizin teminatı olan çocukları-
mızın sağlığını önemsiyoruz. Bu vesile 
ile onlara diş fırçalama alışkanlığını 
kazandırmak adına geçtiğimiz yıl baş-
ladığımız bu uygulamaya, bu yıl da de-
vam ediyoruz. Sınıfları tek tek dolaşarak 
onlara diş macunu ve diş fırçasından 
oluşan setleri hediye ediyor, hepsinden 
diş fırçalama sözü alıyoruz. Çocukları-
mızın o samimiyeti, görüntüsü bizi po-
zitif bir havaya sokuyor. Kestel Beledi-
yesi olarak halkımızın sağlığını korumak 
için bir çok önemli projeyi hayata geçi-
riyoruz. Bu tür projelerimizin sayısı 
artarak devam edecek. Bu duygularla 
tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, 
sağlıklı günler diliyorum’’ dedi. (İHA)

Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesinin öğ-
rencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dola-
yısıyla öğretmenlerinin portre resimlerini 
çizdi. Okulun Resim Alanı’ndan 55 öğrenci, 
farklı tekniklerle yaptıkları portre resimleri 
öğretmenlerine hediye etti. Beden Eğitimi 
Öğretmeni Ramazan Çakmak, yaptığı açık-
lamada, öğrencilerinden böyle bir hediye aldığı 
için gurur duyduğunu ve mutlu olduğunu 
söyledi. Portresinin çok güzel resmedildiğini 
belirten Çakmak, “Ela benim resmimi çizdi, 
çok da güzel çizdi. Kendisini tebrik ediyorum.” 
dedi. Ela Naz Unutkan ise Çakmak’ın portresini 
kara kalem çalıştığını, öğretmenini en güzel 
şekilde resme yansıtmaya çabaladığını dile 
getirdi. Unutkan, Öğretmenler Günü’nde bu 
hediyeyi vermenin kendisini çok mutlu ettiğini 
bildirdi. Bilgisayar Bilimi Öğretmeni Zehra 
Uzun, resmini ilk gördüğünde çok heyecan-
landığını ve sevindiğini aktardı. Öğrencisinin, 
çalışmasında kendi ifadesini yansıtabildiğini 
kaydeden Uzun, “Gözlerimi, saçlarımı yansı-
tabilmiş. Gerçekten bence çok güzel olmuş. 
Böyle bir hediye hiç almadım. Bu unutulma-
yacak Öğretmenler Günü hediyelerimden biri 
oldu. Bence hiçbir öğretmen daha önce böyle 
bir hediye almamış olabilir. Çok güzel bir 
proje. O yüzden Resim Alanı öğretmenlerine 
de çok teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı. 
Resmi yapan İrem Ekşi de öğretmeninin alanı 
bilgisayar olduğu için portre çalışmasını dijital 

olarak yaptığı bilgisini verdi. Dijital çalışmaları 
çok sevdiğini vurgulayan Ekşi, “Bununla alakalı 
ilerlemek istediğimden dolayı ben de Zehra 
öğretmeni dijital çalışmak istedim. Onu ta-
nımlamak için o yüz ifadesi, gülüş, o göz çevre 
çok önemli. Bunlara dikkat etmek lazım.” de-
ğerlendirmesinde bulundu. Görsel Sanatlar 
Öğretmeni Elif Ataman ise daha önce birçok 
kez portre çalışması yaptıklarını belirtti. Öğ-
retmenler Günü için bu projeye karar verdik-
lerini bildiren Ataman, “Öğrencilerimizin ken-
dilerini daha iyi ifade edebildiği tekniklere 
yönelmelerini sağladık. Yani serbest teknik, 
kara kalem, dijital renkli teknik, guaj boya ya 
da yağlı boya gibi teknikler uygulandı. Öğ-
rencilerin böyle adım adım ilerlediklerini gör-
mek bizler için çok güzel bir övünç kaynağı 
oluyor.” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca 
okulda, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayı-
sıyla düzenlenen programda Tiyatro Alanı 
öğrencileri şehit öğretmenleri konu alan gös-
terilerini gerçekleştirdi. (AA)

Gürz ailesinin 4 çocuğuna da sırayla 
eğitim vererek 3’ünü mezun eden Yala-
nız’ı, 24 Kasım Öğretmenler Gününde 
mezun ettiği kardeş öğrenciler ziyaret 
ederek çiçek verdi. Öğrencilerini karşı-
sında gören Yalanız, duygu dolu anlar 
yaşadı. İnegöl’de görev yaptığı sürede 
Gürz ailesinin 3 çocuğunu ilkokul 1. sı-
nıftan 4. sınıfa kadar eğitim vererek me-
zun etti. Şuan 1. Sınıfta olan ailenin en 
küçüğü olan Fatma Zehra Gürz’e de 
eğitim veriyor. Gürz kardeşler sınıfta 
öğretmenlerine çiçek takdim ederek, 
elini öptüler. Mezun ettiği öğrencileri 
bir an da karşısında gören öğretmen Ya-
lanız ise, duygu dolu anlar yaşadı. Yala-
nız’ın mezun ettiği Hüseyin Gürz TOBB 
ETÜ Üniversitesi Endüstri Mühendisli-
ğini, Ayşegül Gürz Anadolu Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesinde okurken, Mehmet 
Akif Gürz ise, Fevzi Başaran İmam Hatip 
ortaokulunda 5. sınıfta eğitim görüyor. 

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN  
EN GÜZEL TARAFI 
Ziyaretin ardından bir açıklama ya-

parak duygularını anlatan sınıf öğretmeni 
Erdoğan Yalanız, “Gerçekten bir öğretmen 
için çok özel bir durum. 2005 yılında 
Hüseyin ile başlayan yolculuğumuz şu 
an Fatma Zehra ile devam ediyor. Yaklaşık 
17 seneden beri bir ailenin 4 çocuğunu 
okutmak bana kısmet oldu. Bu durum 
gerçekten beni çok mutlu ediyor. Ve bu 
öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duy-
mak, mutlu olmak bize öğretmenliğin, 
öğretmenlik mesleğinin en güzel tarafla-
rından bir tanesi. Umarım şuan 1. sınıfta 
okuyan Fatma Zehra kızım da ilerleyen 
zamanlarda doktor olmak istediğini söy-
lüyor. İnşallah Allah gönlüne göre versin. 

İlerleyen yıllarda beni muayene etmekte 
ona nasip olsun diyelim” dedi. Yalanız 
konuşmasını şöyle sürdürdü; “Gerçekten 
çok mutlu oldum. Hz. Musa’nın çok 
güzel bir lafı vardır. ‘Ah de vefa et’ yani 
insanların en kötüsü ah de vefa etme-
yendir. Ben sınıfımdaki öğrencilerime 
ah de vefayı belirli zaman aralıklarında 
işlerim. Bu öğrencilerimde öğretmenlerini 
hiçbir zaman unutmadılar. Ben zaman 
zaman kendileriyle telefonda da görü-
şüyordum. Ama böyle 4 kardeşin bir 
arada yanıma gelmeleri gerçekten beni 
çok duygulandırdı. Her birine ayrıca te-
şekkür ederim. Gerçekten öyle öğret-
menlik mesleğinin kutsallığını söylememe 
bile gerek yok. Gerçekten mesleğimi çok 
seviyorum. Tüm ülkemizin öğretmen-
lerine buradan sevgilerimi saygılarımı 
sunuyorum. İyi ki varlar. Ve hepsinin 
öğretmenler gününü en içten dileklerimle 
kutluyorum.” 

BİZİM AİLEMİZDEN BİRİ 
Hüseyin Gürz ise, “24 Kasım Öğret-

menler Gününde öğretmenimize bir 
sürpriz yapmak istedik. Öncelikle Okul 
Müdürümüzle iletişime geçip, kendisinin 
desteğiyle öğretmenimize sürpriz yaptık. 
Aslında bu hikaye benimle başlıyor. İlk 
öğretmen olarak benle başladı. Akabinde 
diğer üç kardeşimi de okuttu. Bize milli 
manevi değerleri aktardı. Ve akabinde 
mezuniyet sonrasında bizi bırakmayarak, 
her türlü anlamda teşvik ederek, des-
tekleyerek, fikirlerimize ön ayak olarak 
bize öğretmenliğin aslında sadece bir 
harf öğretmek bir kelime aktarmak ol-
madığını, bizim ailemizden biri olarak 
gösterdi diyebiliriz. Peygamberi bir meslek 
yapıyorlar öğretmenler. Hz. Ali’nin de 
dediği gibi ‘Bana bir harf öğretenin 40 
yıl kölesi olurum.’ Bizim ailemizden 4 
kişiyi Erdoğan öğretmenimiz okuttu. 
Artık bizim ailemizden bir birey diyebi-
liriz. Buradan da tüm öğretmenlerin öğ-
retmenler gününü kutluyorum” dedi. 

(İHA)

Bursa’da trafolar, “Susmak Şiddeti 
Gölgeler” sözleriyle boyanarak kadına 
şiddete karşı farkındalık oluşturuldu. 

2017 yılında hayata geçirilen ve 
sektörde öncü olma özelliği taşıyan 
Trafolar Konuşuyor projesi , 25 Kasım 
Kadına Şiddetle Mücadele Gününde 
bir farkındalığa imza attı. Bursa Asayiş 
Şube Müdürlüğü bölgede kurduğu 
stantta vatandaşı bilgilendirirken proje 
hakkında konuşan UEDAŞ Genel Mü-
dürü Gökay Fatih Danacı, “ 25 Kasım 
kadına şiddetle mücadele günü çerçe-
vesinde Emniyet Müdürlüğümüzle or-
taklaşa yaptığımız bir trafoyu görüyoruz 
arkamızda. Projemiz 2017 yılından 
bu yana devam ediyor. Her yıl olduğu 
gibi bu yılda kadına şiddeti engellemek 
adına Emniyet Müdürlüğümüzle bir 
araya gelerek projemizi hayata getirdik. 
Bildiğiniz gibi ülkemizde aktif kullanılan 
KADES uygulaması da var. Bizler de 
bu konuya dikkat çekmek amaçlı bir 
çalışma yaptık. Katkı sağlayan Emniyet 
Müdürlüğümüze teşekkürlerimizi su-
nuyoruz” dedi. Güney Marmara’da 5 
milyonun üzerinde nüfusa elektrik 
dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, 64.tra-
fosunu İl Emniyet Müdürlüğünün iş 
birliğiyle boyadı. Bugüne kadar emniyet 
kemerinden madde bağımlılığına , kan 
bağışından enerji tasarrufuna kadar 
birçok toplumsal konuyu ele alan UE-
DAŞ, bu kez kadına şiddetle mücadele 
için uyardı. (İHA)

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay 
Erdem öğretmenleri, 24 Kasım Öğ-
retmenler Günü’nde okullarında zi-
yaret ederek, bu özel günlerini kutladı. 
Başkan Erdem, Nilüfer’de “Yılın Ya-
zarı” olan Sait Faik’in “Son Kuşlar” 
adlı kitabını da öğretmenlere arma-
ğan etti. Nilüfer Belediye Başkanı 
Turgay Erdem, 24 Kasım Öğret-
menler Günü’nde öğretmenleri zi-
yaret etti. Meral-Muammer Ağım 
Ortaokulu, Ertuğrul Seyhan Anadolu 
Lisesi, Özlüce Rasim Özdenören 
Anadolu İmam Hatip Lisesi, Nilüfer 
Belediyesi Özlüce İlkokulu ve Ahmet 
Muharrem Uğur Anaokulu’na giden 
Başkan Turgay Erdem, bu özel gün-
lerinde öğretmenlerin konuğu oldu. 
Ziyarette, Özlüce Mahallesi Muhtarı 
Hasan Çakır ile 19 Mayıs Mahallesi 
Muhtarı Mehmet Fatih Hatipoğlu 
da yer aldı. Öğretmenler odasında 
samimi bir şekilde eğitimcilerle soh-
bet eden Başkan Erdem, daha nitelikli 
bir ortamda eğitim vermeleri için 
öğretmenlerin okullara yönelik ta-
leplerini dinleyerek, destek sözü 
verdi. “Öğretmenlerimiz, sadece bir 
gün değil, her gün bizim için çok 
değerli” diyen Nilüfer Belediye Baş-
kanı Turgay Erdem, “Gençleri ay-
dınlığa çıkaran çalışmalarınızdan 
dolayı, gelecek nesilleri hayata ha-
zırlamak için verdiğiniz emeklerden 
ötürü hepinizin ellerinden öpüyorum. 
Bizler de bugün bu mevki ve ma-
kamlardaysak, sizlerin vermiş olduğu 
eğitimler sayesinde. Umarım, hem 
meslek olarak, hem de özlük hakları 
açısından hak ettiğiniz değere ula-
şırsınız. Geleceğimiz olan gençlerin, 
nitelikli bir şekilde yetişmeleri sizlerin 
elinde” şeklinde konuştu. Ziyaret sı-
rasında öğretmenlere Yılın Yazarı 
Sait Faik’in “Son Kuşlar” adlı kitabını 
armağan eden Başkan Erdem, gittiği 
okullarda kendisini büyük bir coş-
kuyla karşılayan öğrencilere de ders-
lerinde başarılar diledi. Nilüfer Be-
lediye Meclisi Üyeleri de, kent mer-
kezindeki ve kırsal bölgelerdeki diğer 
okulları ziyaret ederek, öğretmenlerin 
Öğretmenler Günü’nü kutladı. (İHA)

Mezun ettiği 4 kardeşten  
öğretmenlerine ziyaret
İnegöl Doğan Yelken 
İlkokulunda öğretmenlik yapan 
Sınıf Öğretmeni Erdoğan 
Yalanız’a (50) mezun ettiği  
4 kardeş öğrenci sürpriz yaptı.

Kestel Belediyesi, çocuklara 
diş fırçalama alışkanlığı 
kazandırmak için, Ağız ve 
Diş Sağlığı haftasında ilkokul 
ve anaokul öğrencilerine diş 
bakım seti hediye etti.

Öğretmenlerine portreleri 
hediye ettiler

Önder amcalarından 
çocuklara diş bakım seti

Tüm Trükiye’de olduğu 
gibi Bursa’da da 24 Kasım 
Öğretmenler Günü, çeşitli 
etkinliklerle kutlandı.

Grafiti ile “Susmak 
Şiddeti Gölgeler” 
trafolara yansıdı

Başkan Erdem’den 
Öğretmenler  
Günü ziyareti



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Mü-
dürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amir-
liği ekipleri, hakkında arama kararı bu-
lunan Muhammet Emin A’nın Emirsultan 
Mahallesi 3. Hamam Sokak’ta olduğu 
ihbarı üzerine hareket geçti. Polisi gören 
şüpheli, yanındaki silahla ekiplere mu-

kavemette bulunarak olay yerinden kaç-
maya çalıştı. Polis, zanlıyı bacağından 
yaralayarak durdurdu. İhbar üzerine böl-
geye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri 
sevk edildi. Sağlık ekipleri, zanlıyı am-
bulansa bindirmek istediği sırada yakınları 
sağlık ve polis ekiplerine engel olmaya 
çalışıp zorluk çıkartı. Arbedenin ardından 
yaralı Muhammet Emin A. Bursa Yüksek 
İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
kaldırıldı, polise mukavemette bulunan 
3 kişi gözaltına alındı. Yaralının hayati 
tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. (İHA)
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Şifreli hırsızlık 
çetesi çöktü

Bursa’da 10’dan fazla 
motosiklet çalan hırsızlık 

şebekesi deşifre edildi. 
Güvenlik kamerasına 
yakalanan hırsızların 

WhatsApp 
konuşmalarındaki şifresi 

polisi bile şaşırttı. Hırsızların 
çaldıkları motosikleti şasi 
numaralarını silmek için 

depoya götürürken, 
“Hastayı ameliyathaneye 

götüreyim mi?” diye 
yazdığı ortaya çıktı.

Yıldırım, Osmangazi ve Nilü-
fer’de yaşanan motosiklet hırsız-
lıkları Asayiş Şube Müdürlüğü Oto 
Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini 
harekete geçirdi. Oto Hırsızlık 
Büro Amirliği ekipleri yaptıkları 
çalışmalar neticesinde çalınan mo-
tosikletlerin merkez Osmangazi il-
çesi Hamitler Mahallesi’nde bulunan 
tamirhane görünümlü depoya götü-
rüldüğünü tespit etti. Polis ekipleri, 
tamirhane görünümlü depoya yaptığı 
baskında farklı renk ve modellerde 7 adet 
motosiklet, 3 adet motosiklet ön göğsü, mo-
tosiklet şasi numaralarını silmek için kullanılan 
2 adet spiral makine ve kask ele geçirdi. Olayla ilgili 
U.O. (27) gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin 
devam ettiği öğrenildi. Olaylara karışan ve deşifre edilen diğer 
zanlıların yakalanmasına çalışıldığı belirtildi. (İHA)

Polis ayağından 
vurarak yakaladı

Yıldırım’da polise silahlı 
mukavemette bulunup kaçmaya 
çalışan zanlı ayağından 
vurularak etkisiz hale getirildi.

Osmangazi’ye bağlı Kırcaali Mahal-
lesi’nde bulunan bir otele gece vakti 
müşteri gibi gelen hırsız, resepsiyonda 
çalışan Yiğit Sarı’ya konaklamak için 
odayı fiyatlarını sordu. Ardından fiyatı 
pahalı bulduğunu söyleyen şüpheli 
otelin önüne çıktı. Zanlı, Sarı’nın yemek 
almak için karşı lokantaya gitmesi üze-
rine tekrar otele geldi. Sarı’nın resep-
siyonda olmamasını fırsat bilen hırsız, 
resepsiyonun arkasında gözüne kes-
tirdiği 40 bin liralık cep telefonunu 

boyu yetmediği için zıplayarak aldı. 
Azimli hırsız kaşla göz arasında uzak-
laşsa da şüphelinin gittiği yeri telefonun 
konumundan takip eden Yiğit Sarı, hır-
sızı adım adım takip ederek 5 dakikada 
yakalamayı başardı. Hırsızlık anları gü-
venlik kamerasına saniye saniye yan-
sırken, yakayı ele veren şüpheli bıçak 
çekerek olay yerinden uzaklaştı. Zanlı-
dan telefonu alan ve herhangi bir zarar 
görmediğine sevinen Yiğit Sarı, “Gece 
vakti müşteri gibi içeri girip oda fiyatı 
sordu. Fiyatı söylediğimde pahalı bul-
duğunu söyleyerek kapının önüne çıktı. 
Ben de arkasından çıkarak karşı tarafa 
yemek almaya gittim. O sırada arka-
daşım ise arka tarafta oturuyordu. Şüp-
heli beni gözetlemiş. Ben çıkınca içeri 
girip telefonu almış. İçeri geldiğimde 
telefonumu bulamayınca güvenlik ka-
meralarını açtım. Hırsızın zıplayarak 
telefonumu çaldığını gördüm. Hemen 
bendeki uygulamadan cep telefonunun 
konumuna baktım. Yaklaşık 150 metre 
ileride olduğunu gördüm. Arkadaşım 
hemen koşarak hırsızın peşine gitti. 
Neyse ki telefonu kurtardık” dedi. (İHA)

Lobiden kaşla göz 
arasında telefon çaldı
Bursa’da gece vakti müşteri 
gibi geldiği otelde kalmak için 
fiyat soran kişi; 40 bin lira 
değerindeki cep telefonunu 
çaldı. Hırsızlık anı işyerinin 
güvenlik kamerasına saniye 
saniye yansırken, şüphelinin 
gittiği yeri telefonun 
konumundan takip eden 
sahibi; hırsızı adım adım takip 
ederek 5 dakikada yakaladı.

Bursa’da jandarma ekipleri yak-
laşan yılbaşı öncesi içerisinde sahte 
alkol bulunan ağda salonu adı al-
tındaki depoya operasyon düzen-
ledi. Yapılan operasyonda 6 bin 44 
litre şişelenmiş etil alkol ele geçi-
rilirken, 2 şüpheliden biri tutuk-
lanarak cezaevine gönderildi. Bur-
sa’da geçen hafta sahte içkiden 6 
kişi hayatını kaybetmişti. 

İl Jandarma Komutanlığı’na 
bağlı ekipler, yaklaşan yılbaşı öncesi 
sahte alkol ile alakalı yapmış olduğu 
çalışmalar neticesinde merkez Os-
mangazi ilçesinde G.Y. ve S.Y. isimli 
şüphelilerin ağda salonu adı altında 
kullandıkları depoda sahte alkol 
yaptıklarını tespit etti. Şüphelilere 
ait ağda salonu görünümlü depoya 
baskın yapılırken, şüpheliler burada 

gözaltına alındı. Depoda yapılan 
aramalarda, üzerinde sahte, yanıl-
tıcı etiket bulunan ve etiket bu-
lunmayan 1 ve 5 litrelik şişeler içe-
risinde toplam 6 bin 44 litre etil 
alkol ele geçirildi. Şüpheliler jan-
darma komutanlığındaki işlemle-
rinin ardından adliyeye sevk edildi. 
G.Y. tutuklanırken, S.Y. ise adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
(İHA)

Türkiye’nin önemli söz ve beste 
yazarlarından Bursalı sanatçı Hülya 
Şenkul hayatını kaybetti. 

Orhangazi’nin yetiştirmiş ol-
duğu önemli isimlerden olan, sa-
natçı, söz ve beste yazarı olan bir 
çok ünlü sanatçıya da menajerlik 
yapmış olan Hülya Şenkul hayatını 
kaybetti.  Aslen Orhangazi’ye bağlı 
Narlıcalı olan ve İstanbul’da ya-
şayan sanatçı, söz ve beste yazarı, 
şair özellikleri bulunan Hülya Şen-
kul bir çok ünlü sanatçıya yazdığı 
şarkı sözleri ile tanındı. En bilinen 
eseri ise Serdar Ortaç’a yazdığı 
Zakkum Çiçekleri şarkısı oldu. 5 
ay önce bir trafik kazası geçirdiği 
belirlenen Hülya Şenkul hastanede 
tedavi görüyordu. Hülya Şenkul 
dün ikindi vakti Orhangazi’de Gazi 
Orhanbey Camiinde kılınan cenaze 
namazının ardından son yolculu-
ğuna uğurlandı. (İHA)

Orhangazili 
sanatçı Hülya 
Şenkul vefat etti 

Osmangazi Belediyesi, hem va-
tandaşlar hem de çevre için tehlike 
arz eden metruk yapıların yıkımını 
sürdürüyor. Son olarak Selamet 
Mahallesi’nde bulunan bir metruk 
binayı daha yıkan Osmangazi Be-
lediyesi’nin 2022 yılı içerisinde 
gerçekleştirdiği metruk bina yıkımı 
sayısı 86 oldu. 

Özellikle uyuşturucu madde 
kullanıcılarının mesken edinmeleri 
sebebiyle mahalle sakinlerinin şi-
kâyetine sebep olan metruk bi-
naların yıkılması için hummalı bir 
çalışma yürüten Osmangazi Be-
lediyesi, 2022 yılında bugüne kadar 
86 metruk binayı yıktı. Ayrıca 
mülk sahipleri tarafından tadilatı 
yapılan 30 binanın da metrukluğu 
giderildi. Yapı Kontrol Müdürlüğü 
ekipleri, son olarak Selamet Ma-
hallesi 8. Gündüz Sokak üzerinde 
bulunan metruk binayı yıktı. Va-
tandaşlar için tehlike arz eden bi-
nanın yıkılması mahalle sakinleri 
de oldukça memnun etti. Osman-
gazi Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar, halkın can ve mal gü-
venliğini tehdit eden metruk bi-
naları, yürürlükteki yasa ve yö-
netmeliklere göre yıkmaya devam 
edeceklerini söyledi. (İHA)

İnegöl’e bağlı Boğazköy Barajı kena-
rında bulunan bağ evi alev alev yandı. 
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

Dün saat 18.30 sıralarında İnegöl’ün 
Boğazköy Barajı kenarında bulunan Meh-
met Ali Yılmaz’a ait bağ evinde henüz 
belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 
Yangın kısa sürede büyüdü. Yılmaz, du-
rumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Olay ye-
rine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 
Ekiplerin müdahalesiyle alevler 1 saatte 
söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanı-
lamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni 
araştırılıyor. (İHA)

Baraj kenarında bağ evi alev aldı

Ağda salonu kaçak alkol 
deposu çıktı

Osmangazi’de 86 
metruk bina yıkıldı

İznik’te yağış nedeniyle sürü-
cüsünün kontrolünü kaybettiği 
minibüs duvara çarptı. Kaza son-
rası sürücü hafif yaralanırken araç-
taki kiviler yola saçıldı. 

Yalova’dan yüklediği kivileri 
Eskişehir’e götüren Mustafa E. 
yönetimindeki 26 ABV 580 plakalı 
minibüs İznik ilçesinde sürücü-
sünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu duvara çarptı. 
Kaza sonrasında sürücü hafif ya-
ralanırken araçta bulunan kiviler 
yola saçıldı. Jandarma ekipleri ka-
zayla ilgili tahkikat başlattı. (İHA)

Minibüs duvara 
çarptı: 1 yaralı
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Kadına yönelik şiddetin önlen-

mesi için farklı kuruluşlar, farkın-
dalık etkinlikleri ve kampanyaları 
düzenliyor. Ancak bu gerçekten çok 
saçma. Kadın erkek, yaşlı genç, dok-
tor, öğretmen diye sınıflamamıza 
gerek olmadan topyekün şiddetin 
önlenmesi gerekir.  

Bir doktora saldırı olduğunda 
ortalık ayağa kalkıyor ve sağlıkta 
şiddet önlensin diye eylemler 
yapılıyor. Keza öğretmenlere yöne-
lik bu tür davranışlarda da aynısı 
oluyor. O kesimler hemen ayağa 
kalkıyor ve kendilerine yönelik şid-
detin önlenmesi yönünde talep-
lerini ortaya koyuyorlar.  

Olmaz öyle şey.  
Şiddet topyekün önlenmeli. İn-

sana yönelik tüm şiddet çeşitlerinin 
kanunların yeniden ele alınarak çok 
sert ve ağır cezaların getirilmesi, 
Orman Kanunu’nda olduğu gibi 
afsız ve infaz indirimleri asla uygu-
lanmadan ağır şartlarda ceza-
landırılması şart.  

Daha önce de ifade etmiştim. 

İnsan bedeni dokunulmazlığı ka-
nunlarda yer almalı ve en ufak mü-
dahalenin bile çok sert bir şekilde 
cezalandırılacağı toplum tarafından 
bilinmeli. Bir kez daha tekrar et-
mekte yarar var.  

Ne yazık ki darp cezaları başta 
olmak üzere şiddetin çok türünde 
ne yazık ki ya cezalar çok hafif ya da 
caydırıcı olmaktan çok uzak. Oysa, 
bir devletin birinci görevi insanını 
koruyup kollamak, insani değer-
lerin en önündekilerden biri de 
beden dokunulmazlığı.  

Şiddetin öyle kadını, erkeği, dok-
toru, öğretmeni, mühendisi ya da 
işçisi, sokakta boş gezeni diye 
sınıflandırmanın doğru olmadığı 
ortada. Sokakta şiddet olaylarının 
hızla artmasının önemli nedeni 
cezasızlık.  

Batılı ülkelerde bırakın şiddet 

uygulamayı insan bedenine dokun-
mak bile ağır cezalarla karşı karşıya 
kalmaya yetiyor. O nedenle insanlar 
birbirleri arasında tartışırken bile 
ellerini arkadan bağlıyorlar. Bunun 
bir çok örneğini internette de 
okuyabilirsiniz.  

Bizde ise belli duyarlılıkların 
olduğu belli kesimler şiddete maruz 
kalınca şiddet olayları tartışılıyor ya 
da konu gündemde durabiliyor bir 
süre. Yapılması gereken çok net. 
Şiddetin her türlüsüne sıfır tolerans 
ve ağır cezalar.  

Öyle insanı darp edip savcıya 
ifade verdikten sonra elini kolunu 
sallayarak çıkamamalı şiddet suçu 
işleyen zanlı. O suçu işlediğinde de-
vletin onun dünyasını karartacağını 
ve nefes aldığına bile pişman ede-
ceğini bilmeli.  

Kadına uygulanan şiddetle 

erkeğe uygulanan şiddet arasında 
bir fark yok. Çocuğa uygulanan şid-
detle yaşlıya uygulanan şiddet 
arasında bir fark yok. Daha da ötesi 
hayvanlara yapılan şiddet de aynı. 
Şiddeti bu topraklardan kazınması 
için topyekün şiddete karşı yasalar 
oluşturulmalı.  

Evet kadına şiddet önlenmeli, 
erkeğe, çocuğa, yaşlıya, doktora, 
öğretmene, mühendise, kısacası 
herkese karşı şiddet önlenmeli.  

Şiddete yönelenler de en ağır 
cezalarla karşılaşmalı. Sokakta zor-
balığın, işyerinde zorbalığın, evde 
zorbalığın, hayatın her alanında 
zorbalığın önüne geçmek için de-
vlet harekete geçmeli. Öyle farkın-
dalık etkinlikleriyle de değil. Devlet 
kanun gücü başta olmak üzere tüm 
gücünü bu konunun son bulması 
için seferber etmeli.

Şiddet  
önlenmeli!

Alpaslan 

YILDIZ
alpaslanyldz@gmail.com

Bursa’nın sembollerinde olan ta-
rihi Ulucami’nin eskiyen halıları 12 
sene sonra değiştirildi. Halıları ise 
iş dünyasının önde gelen temsilcileri 
temin etti. Yaklaşık 3 bin 500 met-
rekare halı, kılınan yatsı namazının 
ardından değiştirildi. Ulu Cami’nin 
eski halıları ise Azerbaycan ve ihtiyacı 
olan camilere verilecek. Ecdat yadigarı 
olduğu kadar; gelecek nesillere bıra-
kılacak bir emanet niteliği taşıyan, 
inanç turizmi açısından önemli ko-
numda bulunan Ulu Cami, ziyaret-
çilerini kendine hayran bırakıyor. 
Osmanlı Devleti’nin dördüncü hü-
kümdarı Yıldırım Bayezid tarafından 
1396-1399 yıllarında yaptırılan abid-
evi eser, erken dönem Osmanlı sa-
natının en önemli örneği, Türk ve 
İslam dünyasının da nadide camileri 
arasında yer alıyor. Ulu Cami Baş 

İmamı Tahsin Karanfil’in girişimleri 
sonrası Bursa Ticaret Borsası Başkanı 
Özer Matlı, Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı İbrahim Burkay ve 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Ulu 
Cami’deki değişime katkı sağlayabi-
leceklerini ifade ettiler. İş dünyasının 
desteğiyle 3500 metrakarelik halı 
yenilenerek Ulucami’ye serildi. Ulu 
Cami Onarım Donanım ve Bakım 
Derneği Başkanı Hilmi Şanlı, “Evliya 

Çelebi’nin tabiri ile Bursa’nın Aya-
sofya’sı olan Ulucami’deki yenilikle-
rimize devam ediyoruz. Taban halı-
larını yenileyerek 2023 yılını karşı-
lamayı düşünüyoruz. Emeği geçen 
ve bize 3 bin 500 metrekare halıları 
özel olarak dokuyarak temin eden iş 
adamlarımıza Türk İslam Alemi adına 
teşekkür ediyorum” dedi. Ulu Ca-
mi’nin kullanılabilir olan halılarının 
Azerbaycan’a ve ihtiyacı olan camilere 
gönderileceğini belirten Şanlı sözle-

rine şöyle devam etti, “Dilekçe ver-
mek suretiyle Ulu Cami’nin eski ha-
lılarını Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz 
aracılığıyla Azerbaycan ve ilçeleri-
mizde imkanı olamayan camilerimize 
vereceğiz. Müftülüklere dilekçe veren 
camilerimize ihtiyacı kadar halı ve-
rilecek. Halı ihalesini alan firma gelip 
burada ölçümlerini yaptı. Bu doku-
mayı özel olarak Ulu Cami için yap-
tılar. İnşallah uzun yıllar kullanılır” 
diye konuştu.  (İHA)

Ana Kucakları ile okul öncesi eğitimden 
okullara kazandırdığı bilişim sınıfları ve 
gezen kantine kadar farklı uygulamalarla 
her zaman çocukların yanında olan Bü-
yükşehir Belediyesi, şimdi de çocukları 
sanata yönlendirecek bir çalıştaya imza attı. 
İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle dü-
zenlenen Çocuk ve Sanat Çalıştayı Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Farklı 
branşlardan 56 öğretmen, 12 akademisyen, 
yayınevi temsilcileri, çocuk kütüphanecileri 
ile farklı okullardan lise ve ortaokul öğren-
cilerinin katıldığı çalıştayda, yazar söyleşileri, 
çocuklar için felsefe, drama atölyesi, resim 
atölyesi, etkileşimli kitap okuma ve kâğıt 
sanat atölyesi, müzik dinletisi ve film gös-
terimi etkinlikleri yapıldı. Çocuk kitaplarında 
aranan nitelikler, çocuklara yönelik sanat 
atölyelerinin içeriği, çocuklarda yazarlık ve 

okuma becerilerinin artırılması, çocuk ve 
sosyal medya ilişkisi gibi konular, bilimsel 
açıdan ele alındı. 

GELECEK NESİLLERE YATIRIM 
Çalıştayın açılışında konuşan Büyükşehir 

Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, gelecek 
seçimlere değil, gelecek nesillere yatırım 
yapan bir belediye başkanı ile çalışmanın 
onurunu ve gururunu yaşadığını söyledi. 
Büyükşehir Belediyesi olarak çocukları ge-
leceğe en iyi şekilde hazırlamak için yoğun 
bir çaba harcadıklarını dile getiren Yıldız, 
“Gelecek nesillere yön verme konusunda 
akademisyen arkadaşlarımızın katma de-
ğerinin çok fazla olduğuna inanıyorum. 
Geçenlerde İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 
bir programa katıldım. Rektör hocam şöyle 
dedi: ‘İki çeşit genç vardır. Nereye gideceğini 
bilen gençlik, bir de nereye gideceğini bil-
meyen gençlik.’ İşte siz; gideceği yeri bilen 
gençleri oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bu 
konuda sizlere çok teşekkür ediyoruz” diye 
konuştu. Gülşen Manisalı’nın konuk yazar 
olarak katıldığı çalıştay, Gazi Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mustafa Yıldız’ın ‘kitaptan sanata giden 
yol’ sunumuyla devam etti. (İHA)

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla 
Ödünç’ün davetlisi olarak Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’ne giden Çiçeközü 
Köyü Muhtarlığı ve köy gençleri Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi ve Millet Kü-
tüphanesi ile meclisi ziyaret ettiler. 
Heyet burada Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’la bir araya geldi. Çi-
çeközü Köyü Muhtarı Nizamettin Filiz, 

“ Öncelikle Bursa Milletvekilimiz Atilla 
Ödünç’e köyüm adına teşekkür edi-
yoruz. Çok güzel dolu, dolu bir program 
oldu. Programda Cumhurbaşkanımızın 
konuşma yaptığı grup toplantısına ka-
tıldık. Bursa Milletvekillerimiz ile bir 
araya geldik. Cumhurbaşkanlığı Kül-
liyesi ve Millet Kütüphanesini ziyaret 
ettik. Ülkemiz için canla başla çalışan 
Cumhurbaşkanımız ile bir araya gelme 
fırsatı yakaladık. Kendilerine Osmanlı 
döneminde Yenişehir’de bulunan ilk 
hutbenin okunduğu cami olan Kumluk 
Camisi’nin yakma tablosu ile 2018 yı-
lında Cumhurbaşkanımız ve Eşi Emine 
Erdoğan’ın başlatmış olduğu Çiçeközü 
Köyünde okuma-yazma kursuna giden 
yaşlı bayanların selamını ve kendi elleri 
ile yazmış oldukları mektubu ilettik. 
Kendilerine ve tüm milletvekillerimize 
tekraren teşekkür ediyoruz” diye ko-
nuştu. (İHA)

Ulu Cami’nin 12 yıllık 
halıları değişti

Bursa’nın 
sembollerinde olan  
623 yıllık tarihi Ulu 

Cami’nin halıları Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası 

(BTSO) , Bursa Ticaret 
Borsası ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar 

Birliği’nin katkılarıyla 
değiştirildi. Eski 

halıları ise Azerbaycan 
ve ihtiyacı olan 

camilere verilecek.

Gemlik Belediyesi, Moldova Ga-
gavuz Özerk Cumhuriyeti’ndeki Dez-
ginja Belediyesi ile kardeş şehir oldu. 

Kardeş şehir olmak için yapılan 
ön protokolü, Gemlik Belediye Başkanı 
Mehmet Uğur Sertaslan ve Dezginja 
Belediye Başkanı Capsamun Vasili 
imzaladı. Yapılan ön protokol belediye 
meclislerinde görüşülmesinin ardın-
dan resmiyet kazanacak. Kardeş şehir 
protokol imza töreni sırasında ko-
nuşan Gemlik Belediye Başkanı Meh-
met Uğur Sertaslan, Gagavuzya ile 
Türkiye Cumhuriyetinin arasında kan 
bağı olduğuna dikkat çekerek, Gem-
lik’in özellikleri hakkında misafirlerine 
bilgi verdi. Gemlik’in liman, turizm, 
tarım ve sanayide oldukça gelişmiş 
bir bölge olduğun belirtti. Gagavuz 
Özerk Cumhuriyetiyle Türkiye Cum-
huriyeti’nin kan bağı olduğunu da 
sözlerine ekleyen Başkan Sertaslan, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ga-
gavuzya bölgesine verdiği öneme de-
ğindi. Yapılan protokolün iki belediye 
içinde hayırlı olmasını dilerken, bölge 
ile yapacak siyasi ve sosyal işbirlikle-
rinin ilişkilerini güçlendireceğini vur-
guladı. Dezginja Belediye Başkanı 
Capsamun Vasili ise, Gagavuzya Cum-
huriyeti’nden dokuz belediye başkanı 
Gemlik Belediyesi’ni ziyaret ettik. Bu 
ziyarette Gemlik Belediye Başkanımız 
Mehmet Uğur Sertaslan ile kardeş 
şehir olmak üzere bir protokol imza-
ladık. Bu ziyarette iki belediyenin 
kardeşliğini geliştirmek için daha fazla 
işbirliği yapacağız” dedi. Yapılan ko-
nuşmaların ardından Dezginja ve 
Gemlik Belediye başkanları tarafından 
kardeş şehir protokolüne imzalar 
atıldı. Gagavuzya bölgesinden gelen 
misafir belediye başkanlarıyla hatıra 
fotoğrafı çektirildi. (İHA)

Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve 
Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil Diyanet 
Sen), Kur’an kursu öğreticilerinin öğ-
retmenlik statüsüne alınmasını talep 
etti. Mil Diyanet Sen Bursa İl Başkanı 
Kadir Yağız, yaptığı açıklamada, Di-
yanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 
görev yapan Kur’an kursu öğreticile-
rinin “öğretici” değil “öğretmen” sta-
tüsünde olmalarını istediklerini bildirdi. 
Aynı fakülteden mezun olanların Milli 
Eğitim Bakanlığında farklı, Diyanet 
İşleri Başkanlığında farklı unvanlarla 
çalıştıklarını aktaran Yağız, şunları 
kaydetti: “Kur’an kurslarında eğitim 
veren hocalarımızın unvanlarının 
‘Kur’an kursu öğreticisi’ değil ‘Kur’an 
kursu öğretmeni’ olması gerektiğini 
her defasında vurguladık. Kur’an kurs-
larında Kur’an öğretenler artık öğretici 
değil, öğretmen statüsüne kavuştu-
rulmalı, bunun için ne gerekiyorsa ya-
pılmalıdır. Bizler de Mil Diyanet Sen 
olarak, sürekli istismar edilen bu ko-
nunun gündemden kalkması için ne 
gerekiyorsa yapacak ve konunun ta-
kipçisi olmaya devam edeceğiz.” (AA)

Yenişehirli gençlerden  
Erdoğan’a anlamlı hediye
Yenişehir’e bağlı Çiçeközü 
Mahallesi’nde yaşayan 
gençler; Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a ilk 
hutbenin okunduğu Kumluk 
Camisi’nin yakma tablosu ile 
köylerinde okuma yazma 
öğrenen yaşlı bayanların kendi 
elleri ile yazmış oldukları 
mektubu hediye ettiler.

Büyükşehir Belediyesi tarafından  
İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
işbirliğiyle düzenlenen  
Büyükşehir Çocuk ve Sanat 
Çalıştayında çocukları sanata 
yönlendirilmenin yolları ele alındı.

Çocukları sanata  
yönlendiren çalıştay

Gemlik’e yeni 
kardeş: “Dezginja”

Kur’an öğreticileri 
öğretmen diye 
anılmak istiyor
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Alış SatışAlış SatışAlış Satış Açılış Kapanış
BORSA: 4.880 - 4.858ALTIN: 1.052,08 / 1.052,22EURO: 19,3890 / 19,4014DOLAR: 18,6170 / 18,6231

T.C. 
KARACABEY (SULH HUKUK MAH.)  
SATIŞ MEMURLUĞU 2022/18 SATIŞ 

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Örnek No:55*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ay-
rıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerin-
den 2022/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve 
önemli vasıfları: 
1 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, CANBALI Mahalle/Köy, 341 Ada, 10 Parsel, Tapu kütüğünde 
hernekadar vasfı, Bahçeli Ahşap İki Ev ve Oda ve Mutfak ve İki Ahır olarak işli olsa da; Keşif tarihinde 
mahalinde yapılan incelemede parsel üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmayıp parselin yol cep-
hesinde yığma tuğladan duvar örülü olup üzeri boyasız ve sıvasızdır. Parsele giriş trapez saçtan ve 
demir profilden yapılmış kapıdan sağlanmaktadır. 
Adresi                             : Bursa İli Karacabey İlçesi Canbalı Mah. Karacabey / BURSA 
Yüzölçümü                     : 670,25 m2 
İmar Durumu                  : Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden . dosyaya sunulan 
                                          cevap yazısından Canbalı Mah. 341 ada 10 nolu parselin "İmar  
                                          Uygulaması" görmesi gerektiği belirtilmiştir. 
Kıymeti                            : 1.675.000,00 TL 
KDV Oranı                      : %8 
Kaydındaki Şerhler       : Tapu Kaydındaki Gibidir 
Artırma Bilgileri 
1. Artırma                         
Başlangıç Tarih ve Saati  : 13/12/2022 - 11:25 
Bitiş Tarih ve Saati        : 20/12/2022 - 11:25 
2. Artırma                         
Başlangıç Tarih ve Saati  : 12/01/2023 - 11:25 
Bitiş Tarih ve Saati        : 19/01/2023 - 11:25 
(İİK m.114 ve m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01736677

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap 
Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu, 
politika faizinin yüzde 10,50’den yüzde 9’a indirilmesine 
karar verdi. Kuruldan yapılan duyuruda, jeopolitik 
risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki 
zayıflatıcı etkisinin artarak sürdüğü belirtilerek, gelecek 
döneme ilişkin küresel büyüme tahminlerinin aşağı 
yönlü güncellenmeye devam ettiği ve resesyonun ka-
çınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmelerinin 
yaygınlaştığı kaydedildi. Duyuruda, Türkiye’nin geliştirdiği 
stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda 
başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının 
olumsuz etkilerinin azaltılmış olsa da uluslararası 
ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artış eğiliminin 
sürdüğü aktarılarak, şunlar kaydedildi: “Yüksek küresel 
enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası fi-
nansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlen-
mektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez 
bankaları yüksek enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğu 
ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak en-
flasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun süre-
bileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler arasında farklılaşan 
iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez 
bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde 
ayrışma artarak devam etmektedir. Finansal piyasalarda 
artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından 
geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla 
çözüm üretme gayretlerinin sürdüğü gözlenmektedir.” 
Duyuruda, 2022’nin ilk yarısında güçlü bir büyüme 
gerçekleştiğine değinilerek, “Yılın ikinci yarısına dair 
öncü göstergeler ise zayıflayan dış talebin etkisiyle bü-
yümedeki yavaşlamanın sürdüğüne işaret etmektedir.” 
ifadeleri kullanıldı. İmalat sanayisi üzerindeki dış talep 

kaynaklı baskıların iç talep ve arz kapasitesi üzerinde 
şimdilik sınırlı olan etkilerinin daha belirgin hale geldiği 
belirtilen duyuruda, şu değerlendirmelere yer verildi: 
“İstihdam kazanımları benzer ekonomilere göre daha 
olumlu seyretmektedir. Özellikle istihdam artışına 
katkı veren sektörler dikkate alındığında büyüme di-
namiklerinin yapısal kazanımlarla desteklenmekte 
olduğu görülmektedir. Büyümenin kompozisyonunda 
sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, turizmin cari 
işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısı devam 
etmektedir. Bunun yanında, enerji fiyatlarındaki yüksek 
seyir ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme 
olasılığı cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. 
Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı 
hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. 
Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynak-
larının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile 
buluşması yakından takip edilmektedir. Ayrıca, son 
dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi ma-
kasının ilan edilen makroihtiyati tedbirlerin katkısı ile 
geldiği denge yakından takip edilmektedir. Kurul, parasal 
aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araç-
larını kararlılıkla kullanmaya devam edecek ve ilave 
tedbirleri devreye alacaktır. Uygulanacak politikalar 
aralık ayında açıklanacak olan 2023 Yılı Para ve Kur Po-
litikası metninde kapsamlı olarak ilan edilecektir.” (AA)

Marmarabirlik ürün bedellerini öde-
meye devam ediyor. 2022/2023 iş yılı 
ürün alım kampanyasının başladığı 
günden bu güne 27 bin ton ve 694 mil-
yon TL tutarında ürün alımı gerçekleş-
tirildi. Ürün bedellerini 15 günlük pe-
riyotlarla ödeyen Marmarabirlik, 5 Ka-
sım - 18 Kasım 2022 tarihleri arası tes-
lim edilen ürün bedellerinin % 50’sinin 
karşılığı olarak 25 Kasım Cuma günü 
(yarın) 205 milyon TL ödeme yapacak. 
Ortaklar saat 00:00’dan itibaren Ziraat 
Bankası ATM’lerinden ürün bedellerini 
alabilecekler. Toplam olarak alınan 27 
bin ton ürünün kooperatif bazında da-
ğılımı şu şekilde oluştu. Gemlik: 1.600 
ton, Mudanya: 7.300 ton, Erdek: 3.000 
ton, Orhangazi: 1.500 ton, İznik: 8.700 
ton, Edincik: 3.900 ton, Mürefte: 900 
ton, Marmara Adası: 65 ton ürün alımı 

gerçekleştirdi. Ürün alımlarının 
sıkıntısız bir şekilde devam 
ettiğini ifade eden Yönetim 
Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa, “Daha önce ortakla-
rımıza 1.dilim olarak 45 
milyon TL ödeme yapıl-
mıştır. Yapacağımız 2.dilim 
ödeme ile birlikte üreticilere 
toplam 250 milyon TL ödeme 
yapılmış olacak” dedi. Üretimde 
kuraklık ve afet nedeniyle bazı kooperatif 
bölgelerinde sıkıntılar yaşandığını ve 
ürünün sofralık vasfından yağlık vasfına 
dönüştüğünü ifade eden Asa, Marma-
rabirlik’a bağlı kooperatif bölgelerinde 
bir önceki yıla göre % 47 artış ile 289 
bin 490 ton zeytin üretimi beklendiğini, 
zeytinyağı üretiminde de % 31 oranında 
artış yaşanacağını belirtti. 2023 yılının 
Marmarabirlik için çok önemli olduğunu 
belirten Başkan Hidamet Asa,“ Mar-
marabirlik’in aktifleri, öz kaynakları 
her geçen yıl daha da büyümektedir. 
Eğer büyüyemeseniz, küçülürsünüz. Bu 

nedenle büyümek ve üretimde 
faaliyetlerimizi geliştirmek 

zorundayız. Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu olarak 
2023 yılını büyüme yılı 
olarak görüyoruz, 60 bin 
ton ürün alım hedefine 

ulaşmak istiyoruz” dedi. 
Ürün alım fiyatlarının üre-

ticinin beklentilerini karşıla-
dığını ve bu nedenle gelecek yıllar 

adına zeytin üreticisinin önünün açıl-
dığını belirten Hidamet Asa, “Bu yıl 
açıklanan fiyatlar ile gelecek yıl artış 
yapılmasa bile üretici yine kazanır. Yeter 
ki ağaçlarına baksınlar, üretimde de-
vamlılığı sağlasınlar. Hedefimiz zeytini 
tarımsal ürünler arasında en çok ka-
zandıran ürün yapmaktır. Bir zamanlar 
zeytin fiyatı peynir fiyatı ile mukayese 
edilirdi. Açıklanan ürün alım fiyatları 
ve zeytin olgunlaştıktan sonra pera-
kende satış fiyatı ile birlikte bu mukayese 
ortadan kalkmış olacaktır” diye konuştu. 
(İHA)

Sofralık zeytinde dünyanın 
en kaliteli zeytini olarak bilinen 
Trilye tipi zeytinlerin hasadı baş-
ladı. Bursalı üreticiler, kış meyvesi 
olan zeytini soğuk ve çamurda 
toplamaya başladı. Yağlık zeytinin 
Marmarabirlik tarafından 16,5 
liradan, sofralık zeytinin ise 18,5 
liradan 54 liraya kadar değişen 
rakamlarda alınması, rekoltenin 
de beklenenden yüksek olması 
üreticilerin yüzünü güldürdü. 

Trilye tipi zeytinler çekirdeği 
küçük eti iri yapısı ve yağ oranı 
yüksek yapısıyla biliniyor. Bur-
sa’nın Mudanya, Or-
hangazi ve İznik il-
çelerinde dünya-
nın en kaliteli 
sofralık zeytinleri 
yetişiyor. Yüz yıl-
lardır sofralık zey-
tinlerin yetiştiği ilçe-
lerde toplanan zeytinler lez-
zet oranın yüksek olması sebebiyle 
büyük rağbet görüyor. Zeytin üre-
ticileri Kasım ayıyla birlikte si-
yahlaşan zeytinlerini dalından 
toplamaya başladı. Kış meyvesi 
olan zeytini toplaması çok me-
şakkatli oluyor. Sabahın ilk ışık-
larıyla birlikte traktörleriyle tar-
lalarının yolunu tutan üreticiler 
ağaçların altına yaygılarını yayarak 
işe başlıyor. Daha sonra hasat 
makineleriyle ağaçların dalları tek 
tek sallanıyor. Kalan zeytinler ise 
çubuklar yardımıyla düşürülüyor. 

Yaygılara toplanan zeytinler ka-
salara koyularak evlerin yolu tu-
tuluyor. Evlere getirilen zeytinler 
burada ayıklama işlemine tabi tu-
tuluyor. Boylarına ayrılan zeytinler 
ya olgunlaşması için mahzenlere 
dökülüyor ya da Marmarabirlik’e 
satılıyor. Havuzlara dökülen zey-
tinler 6 ay sonra olgunlaşarak 
üreticiler tarafından satışa çıkar-
tılıyor. Hasada başlayan üreticiler 
bu yılki zeytin fiyatlarından ol-
dukça memnun. Yağlık zeytin 16 
lira 50 kuruştan alıcı bulurken 
en üst barem olan 180 dane zey-

tin ise 54 liradan alıcı 
buluyor. Mudan-

ya’nın Yörükali 
köyünde hasada 
başlayan üretici 
Eyüp Burhan, 

“Bu yıl zeytin re-
koltesi çok güzel. Fi-

yatlar da iyi. Tek sıkıntı ku-
raktan dolayı zeytinlerimiz küçük 
kaldı. Taneler irileşmedi. Sabahın 
ilk ışıklarıyla birlikte zeytinlikle-
rimize geliyoruz. Ağaçların altına 
yaygıları yayıp makinelerle salla-
maya başlıyoruz. Makinelerin dü-
şüremediği zeytinleri sopalarla 
düşürüyoruz. Zeytin kış meyvesi. 
Soğuk ve çamur demeden hasat 
yapıyoruz. Bizim bölgemizde ye-
tişen sofralık zeytinler çok kaliteli 
ve lezzetli. Bu yüzden çok rağbet 
görüyor, Türkiye’nin tüm illerine 
ve yurt dışına gidiyor” dedi. (İHA)

Esnafın sorunlarını yerinde dinleme ve ortak 
akılla çözüm önerilerinin görüşülmesi adına hayata 
geçirilen ‘BESOB Esnaf Buluşmaları’ tüm hızıyla sü-
rüyor. BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit bu kapsamda; 
Bursa Yedek Parçacıları Odası Başkanı Alper Kurtu-
luş’un da katıldığı ve Sevtar Otomotiv’in ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen buluşmada, İstanbul Caddesi üzerindeki 
esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi. 

“DEĞİŞİMİ HİSSETTİK” 
Cadde üzerinde yürütülen ve planlanan kentsel 

dönüşüm çalışmaları başta olmak üzere firmalarında 
yaşadıkları kalifiye eleman sorunlarına dikkati çeken 
cadde esnafı, BESOB’da köklü bir değişimin yaşandığının, 
sadece bu buluşmayla bile anlaşılabileceğini söyledi. 

“83 BİN KİŞİLİK BÜYÜK BİR AİLEYİZ” 
İstanbul Caddesi’nin Bursa’nın İstanbul’a açılan 

kapısı konumunda olduğuna vurgu yapan BESOB 

Başkanı Fahrettin Bilgit, buluşmaya ev sahipliği 
yapan Sevtar Otomotiv yetkililerine teşekkür etti. 
“Yaptığımız saha ziyaretlerinde gördüklerimizi ve 
bize iletilenleri not ederek, ilgililerle paylaşıyoruz” 
diyen Fahrettin Bilgit, şöyle konuştu: “Bu buluşmaya 
kadar üç buluşma daha gerçekleştirdik. Çok verimli 
buluşmalardı. Oradaki notlarımızı ilgililerle paylaş-
tığımız gibi bugün, buradaki notlarımızı da ilgililerle 
paylaşacağız. Bizim için ortak akıl olmazsa olmaz. 
Her ne yapacak olursak olalım ortak akılla karar al-
maya gayret ediyoruz; çünkü biz 83 bin kişilik büyük 
bir aileyiz. Bu ailenin fertlerinin sorumluğu omuz-
larımızda. Değişim dedik, dönüşüm dedik ve gayret 
ettik. Göreve talip olarak aslında biz bir fitil ateşle-
miştik. Bugün geldiğimiz noktada da bu değişim ve 
dönüşümün yansımalarını olumlu manada görmek 
bizleri mutlu etti. Bu şevk ve heyecanla çalışmalarımızı 
son ana kadar sürdüreceğiz.” 

“SİZLERDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUZ” 
Buluşmaların bölge bölge devam edeceğini belirten 

BESOB Başkanı Bilgit, “Sizlerin arasında olduğumuz 
vakit çok şey öğreniyoruz. Birlikte olmaktan çok 
mutluyuz. Bu nedenle asla sizlerden kopuk bir yönetim 
biçimi sergilemeyeceğiz. Buluşmalarımız bölge bölge 
sürecek. Bu buluşmaların, fikir alışverişlerinin mu-
hakkak karşılığını alacağız, alacaksınız. Biz irtibatımızı 
güçlendirdikçe  sorunlara çözüm olasılığımızı da güç-
lendirmiş oluyoruz. BESOB’u ortak akılla, hep birlikte 
yöneteceğiz” diye konuştu. (Bülten)

Pandemi nedeniyle 3 yıl aradan 
sonra yeniden kapılarını açan ve sek-
törün en ağır fuarı olarak nitelendirilen 
Bursa Uluslararası Blok Mermer Fua-
rı’nın ilk gününde sergilenenlerin 
yüzde 65’i satıldı. 

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel 
Müdürü İlhan Ersözlü, AA muhabirine, 
en son 2019’da gerçekleştirilen fuarın 
üç yıl aradan sonra 23 Kasım’da kapı-
larını açtığını söyledi. Blok mermer 
fuarının benzerinin olmadığına işaret 
eden Ersözlü, “Düzenlediğimiz blok 
mermer fuarı, kapalı alanda gerçek-
leştirilen tek fuar özelliğiyle ön plana 
çıkıyor. İlk günden, ilk saatten itibaren 
hakikaten çok yoğun bir ziyaretçi girişi 
var. Özellikle uzak coğrafyalardan iş 
insanları akın akın geliyor. Bu zamana 
kadar yaptığımız pazarlama çalışma-
larının, pazarlamayla ilgili dijital dün-
yadaki yaptığımız emeğin karşılığını 
aldığımızı görüyoruz.” diye konuştu. 
Gelen yabancı alıcıların amaçlarının 
sadece ziyaret olmadığını bunu ticarete 
dönüştürdüklerini vurgulayan Ersözlü, 
şöyle devam etti: “İlk gün itibarıyla 
fuarda sergilenen blok mermerlerin 
yüzde 65’i satılmış durumda. Fuarın 
üçüncü gününde herhalde yüzde 100’ü 
yani tamamı satılmış olur. Fuarda Tür-
kiye’nin dört bir tarafından getirilmiş 
2 bin 200 civarında blok mermer var. 
Şu anda aradığınız her türlü renkteki 
mermeri burada bulabilirsiniz. Bu yüz-
den bunu bilen nitelikli ziyaretçiler 
buraya geliyor. Yurt içinden de bu ko-
nuyla ilgili yatırım yapanlar, taşı alıp 
işleyen, bu işin ticaretini, işleyip de ih-
racatını yapanlar fuara geliyor.” 

Ersözlü, 4 gün sürecek fuara yak-
laşık 50 ülkeden alıcıların geleceğini 
belirterek, şunları kaydetti: “Güney 
Amerika, Kuzey Amerika, Körfez ül-
keleri, Asya Pasifik ülkeleri ve Afrika 
ülkelerinden iş adamları burada. Blok 
mermer almak isteyen iş adamları 
fuara geliyor. Tonu 100 dolardan baş-
layıp 1000 dolara kadar çıkan taşlar 
sergileniyor. Aynı anda bu kadar ürün 
gamı ve fiyat çeşitliliği olunca da tabii 
ziyaretçi bu fuarı istiyor. Bu fuar artık 
dünyada marka olmuş durumda. Şu 
anda dünyada İtalya’da, İspanya’da, 
Çin’de mermer fuarları yapılıyor ama 
sadece blok mermer olarak kapalı alan-
da yapılan tek fuar. Fuarın 2019’daki 
fuara göre de yüzde 20 civarında bü-
yümesi söz konusu. Bu fuarın sektörün 
ihracatına direkt katkısı olacak. Böyle 
de bir özelliği var. Şimdiden 2023 yılının 
başvurularını almaya başladık. Çok şü-
kür güzel talep var. Hayırlısıyla şimdiden 
yerler ayrılmaya başladı.” (AA)

Zeytinde hasat sürüyor

Ürün alımlarına 21 Ekim 
2022 tarihinde başlayan 
Marmarabirlik, bugüne 
kadar 27 bin ton ve 694 

milyon TL tutarında 
ürün alımı gerçekleştirdi. 

Ortaklara ikinci dilim 
olarak 25 Kasım 2022 

tarihinde 205 milyon TL 
ödeme yapılacak.

Bursa’da esnaf değişimi fark ediyor!

İstanbul Caddesi’ndeki oto yedek 
parçacılar ve oto tamircileri, Bursa 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
(BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit’i ve 
beraberindeki heyeti ağırladı. 
Programda konuşan cadde sakinleri, 
BESOB’da köklü bir değişimin 
yaşandığının, sadece bu buluşmayla 
bile anlaşılabileceğini söyledi.

Marmarabirlik’ten  
205 milyon TL’lik ödeme

MB  politika faizini 9’a indirdi

Mermerler 
kapış kapış!
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2022 GEMLİK İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE  
ALTYAPI BAKIM ONARIM YAPIM İŞİ 

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA SU VE KANALİZASYON  
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BUSKİ)

2022 Gemlik İlçesi Muhtelif Mahallelerde Altyapı Bakım Onarım Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklif-
ler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.   
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  
İKN                                                      : 2022/1254165 
1- İdarenin 
a) Adı                                                  : BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA SU VE  
                                                                     KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BUSKİ) 
b) Adresi                                             : Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı No:6/3 
                                                              16190 Acemler- OSMANGAZİ/BURSA 
c) Telefon ve faks numarası             : 2242702400 - 2242339586 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
ve e-imza kullanılarak  
indirilebileceği internet sayfası       : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Adı                                                  : 2022 Gemlik İlçesi Muhtelif Mahallelerde Altyapı Bakım 
                                                              Onarım Yapım İşi 
b) Niteliği, türü ve miktarı                 : Altyapı Bakım Onarım İşi Yaptırılacaktır 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşı-
labilir. 
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    : Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Sınırları İçerisinde 
                                                              Bulunan Gemlik İlçesindeki Muhtelif Cadde ve Sokaklar 
ç) Süresi/teslim tarihi                        : Yer tesliminden itibaren 360 (ÜçyüzAltmış) takvim günüdür.  
d) İşe başlama tarihi                         : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde  
                                                              yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.  
3- İhalenin 
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.12.2022 - 11:00 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri  
(e-tekliflerin açılacağı adres)            : Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No:6/3  
                                                              B Blok 5. Kat 16190 Acemler-Osmangazi/BURSA'daki  
                                                              BUSKİ Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygu-
lanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat 
dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler  
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece 
EKAP’tan alınır.  
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yük-
lenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarı-
sından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhase-
beci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten ge-
riye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.  
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen be-
delin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler.  
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mü-
hendislik ve mimarlık bölümleri: 
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grup-
ları Tebliğinde yer alan A/IV Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:  
Çevre Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği bölümlerinin diplomaları benzer işlere denk sa-
yılacaktır. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak 
belirlenecektir. 
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı 
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken; 

Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif 
Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı 
Teklif Fiyat Puanı:60 
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40 
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması  
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 ) 
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve 
azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklif-
ler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulu-
nan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem 
için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda her-
hangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, 
gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin 
kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan 
oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için be-
lirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir 
yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için is-
teklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat 
dışı unsur puanları hesaplanacaktır. 
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır 
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek 
olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.  
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, 
teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.  
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatla-
rın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 
geçici teminat vereceklerdir.  
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.  
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.  
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir. 
12 Haziran 2019 tarih ve 30799 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bursa Su ve Kanalizasyon 
İdaresi Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre 
(A) Alt Yapı İşleri Grubundaki Yapım İhalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi 
gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan 'N' katsayısı '1,00' olarak belirlenmiştir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01737160

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması                               Asgari      Azami       Fiyat Dışı  
                                                                                           Oran         Oran         Unsur Puanı 
Makine İle Her Derinlik Her Genişlik ve Her Cins               8,67%       16,1%       7 
Zeminde Hendek Veya Temel Kazısı Yapılması 
Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş                 7,7%         14,3%       5 
ve/veya Geri Kazanım Tesisinden Elde Edilmiş  
Mıcır ile Yataklama ve Gömlekleme Yapılması 
0-50 mm Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve               11,37%      21,11%     9 
Elenmiş ve/veya Geri Dönüşüm Malzemesinin  
Temini, Serilmesi ve Sıkıştırılması 
Tekli Yağmursuyu Izgarası Yapılması                                  2,26%       4,2%         2 
Ø150mm'lik Kanalizasyon Evsel Bağlantısı Yapılması       1,83%       3,4%         1 
Ø300 mm Entegre Contalı Buhar Kürlü Muflu Beton         10,89%     20,22%     9 
Boruların Temini ve Döşenmesi (Sözleşmedeki  
(teklif cetveli) BUSKİ.B.108 pozuna teklif edilecek fiyat,  
sözleşmedeki (teklif cetveli) BUSKİ.B.107 pozuna teklif  
edilen fiyatın 1,20 katından daha az olamaz.) 
Buhar Kürlü Entegre Conta Birleşimli 500 Dozlu                1,16%       2,15%       1 
Prefabrik Muayene Bacası Konik Elemanı  
(H=0.65 Yükseklik, 1,00 mt. İç Çapında) İle Baca Teşkili 
Çıkış Çapı Ø200mm - Ø600mm'lik 500 Dz'lu Buhar          1,82%       3,38%       1 
Kürlü Entegre Contalı Prefabrik Muayene Bacası  
Taban Elemanı İle Baca Teşkili 
Kazıdan Artan Malzemenin Nakli                                        8,38%       15,56%     5

“Öğretmenimize eli kalkanın biz her  
şeyini darmadağın ederiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cum-
hurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu’nda, Öğretmenler 
Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle 
yemekte bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
burada yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nün tüm öğretmenlere, ülkeye ve millete 
hayırlı olmasını diledi. İstiklal Caddesi’ndeki kalleş 
saldırıda şehit olan Arzu Özsoy ile Karkamış’ta şehit 
edilen Ayşenur Alkan başta olmak üzere teröre 
kurban verdikleri tüm öğretmenleri rahmetle yad 
eden Erdoğan, “Mekanları cennet olsun inşallah. 
Rabb’im şehitlerimizin mekanlarını cennet, ma-
kamlarını ali eylesin.” diye konuştu. Vatanına ve 
milletine hayırlı nesiller yetiştirmek uğruna canlarını 
feda eden öğretmenlerin aziz hatıralarına sahip 
çıkmayı görev addettiklerini ifade eden Erdoğan, 
“Varlık sebebimiz öğretmenlerimizdir. Biz öğret-
menlerimizle var olduk, bugünlere geldik. Eğer cum-
hurbaşkanı olduysak bunun tohumlamasını yapan 
öğretmenlerimizdir. Biz onlarla buralara tırmandık. 
Durup dururken olmadı.” dedi. Bir öğrencinin 
hocasına mektubundaki “Varlık sebebim, muhterem 
hocam” şeklindeki giriş cümlesinin çok önemli ol-
duğunu anlatan Erdoğan, bugün hatıra ormanı içe-

risinde açılışı yapılan şehitler anıtı ve abidesini öğ-
retmenlere şükran borçlarının mütevazı bir ifadesi 
olarak gördüklerini söyledi. Erdoğan, sergiledikleri 
fedakarlıklarla milli eğitim tarihine adlarını şanla, 
şerefle yazdıran 192 kahramanın hiçbirinin unu-
tulmasına izin vermeyeceklerini belirtti. 

TERÖRLE MÜCADELE 
“Öğretmenlerimizin canına kasteden alçaklara, 

döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sormaya 
devam edeceğiz.” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Silahlı kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye’nin ku-
zeyine düzenledikleri hava harekatlarıyla saldırıların 
planlandığı ve gerçekleştirildiği terör yuvalarını 
darmadağın ediyorlar. Şu anda parlamento-
muzda bundan rahatsız olan maalesef, ne 
idiği belirsiz birileri var. Bundan rahatsızlar. 
Niye rahatsızlar? Milli istihbarat, silahlı kuv-
vetler, polis teşkilatı niye kalkıp da bu 
insanlarla uğraşıyormuş. Evet, 
nerede bir terörist varsa bu 
milletin güvenlik teşkilatı, 
polisiyle, askeriyle, güvenlik 
güçleriyle orada olacak. Bunu 
bugün söylemiyoruz. Ga-
bar’da da olacağız, Cudi’de 
de olacağız, Tendürek’te de 
olacağız. Velhasıl nerede 
varsa orada olacağız. Öğ-
retmenimize eli kalkanın 
her şeyini darmadağın ederiz. 

Bu bundan sonra da böyle gidecek. Ülkemize yönelik 
terör tehdidi tamamen sona erene kadar sınırlarımız 
içinde ve dışında bu mücadelemizi kesintisiz sürdü-
receğiz. Evlatlarımızı, 780 bin kilometre karenin 
hiçbir karışında terörün olmadığı, terör tehdidinin 
bulunmadığı bir Türkiye’de yaşatmakta kararlıyız. 
Rabb’im kahraman güvenlik güçlerimizin yardımcısı 
olsun.” Bugün münasebetiyle uzun yıllar ülkesine 
aşkla hizmet etmiş emekli öğretmenlere de sağlıklı, 
bereketli ömürler dileyen Erdoğan, “Hayatta olup 
üzerimde emeği olan tüm öğretmenlerimin ellerinden 
öpüyorum. Ahirete irtihal eden hocalarımı da Rabb’im 

cennetiyle, cemaliyle şereflendirsin.” dedi. 
Anadolu’nun kutup yıldızlarından Hacı 

Bektaşi Veli’nin “Madde karanlığı akıl nuru, 
cehalet karanlığı ilim nuru, nefis karanlığı 

marifet nuru, gönül karanlığı da aşk nuru 
ile aydınlanır” dediğini anımsatan Cum-

hurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle de-
vam etti: “Gönül dünyamızı, akıl dünyamızı, 

ruh dünyamızı aydınlatanların başında hiç şüphesiz 
öğretmenlerimiz gelir. Bizim kültürümüzde öğ-
retmen, sadece bilgi aktaran değildir. Öğretmen, 
bir kuyumcu titizliğinde öğrencisinin içindeki 
o cevheri işleyen, öğrencisine değer katan, 
kendisine emanet edilen o körpe dimağları 
en güzel şekilde yetiştiren, terbiye eden bir 

gönül işçisidir. Bilgisiyle 
beraber tecrübesi ve ir-
fanı ile de çocuklarımızı 

geleceğe hazırlayan öğretmen, 

aynı zamanda örnek alınacak, izinden gidilecek, 
tuttuğu ışıkla yürünecek bir rol modeldir. Bu hakikati 
merhum bir hocamız ‘öğretmen olmak bir cana do-
kunmak’ ifadesiyle dile getiriyor. Nitekim hepimizin 
hayatında kendisine örnek aldığı, tavsiyeleriyle 
ufkunu açan, sıkıntılı günlerinde elinden tutan, zor-
luklar karşısında yüreklendiren asla unutamadığı 
bir öğretmeni muhakkak vardır. Birçoğumuz öğ-
retmenlerimiz sayesinde ülkeye, millete hizmet 
etmeyi, fedakarlığı, sabrı, tahammülü öğrendik. Bu 
vasıflarıyla öğretmenlerimiz eğitim-öğretim siste-
mimizin temel yapı taşları olma yanın da karakteri-
mizin de mimarlarıdır.” Anaokulu ile birlikte 13 yıl 
boyunca sabırla emek vererek evlatlarını üniversite 
kapısına veya hayata atılma safhasına getiren öğ-
retmeni dışlayan bir sistemin başarılı olma şansının 
bulunmadığını dile getiren Erdoğan, “Türkiye 
bizden önce bunun sancısını derinden yaşamış 
bir ülkedir. Milletin emanetini yüklendiğimiz 
günden itibaren eğitimi daima ilk sıraya yerleştirdik. 
Türkiye büyüdükçe, Türkiye’nin şartları ve imkanları 
çoğaldıkça bunu her şeyden önce öğretmenlerimize 
yansıtmayı görev bildik.” dedi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Uzman öğretmenlik sınavında 422 bin 
368 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla 
birlikte 516 bin 974 öğretmenimiz uzman öğretmen 
olma hakkını kazandı.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, 
“Başöğretmenlik sınavında 66 bin 422 öğretmenimiz 
başarılı oldu. Muaf tutulanlarla 66 bin 679 uzman 
öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı.” 
açıklamasını yaptı. (AA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Öğretmenimize eli 
kalkanın biz her şeyini  
darmadağın ederiz. Ülkemize 
yönelik terör tehdidi tamamen 
sona erene kadar bu mücade- 
lemizi sürdüreceğiz.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyo-
nunda ODTÜ’den Ayşe Ayata’nın kendisini kıyafetleri nedeniyle toplum 
dışı ilan ettiğini belirterek, “Üniversitelerin ideolojilerin arka bahçesi 
olmaktan çıkarıp özgürleştirdik.” dedi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya 
göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlığının TBMM 
Plan ve Bütçe Komsiyonundaki bütçe görüşmeleri sırasında soruları 
yanıtladı. Türkiye’de bilim yapılmadığı yönündeki iddialara cevap veren 
Varank, Türkiye kaynaklı bilimsel yayın sayılarını açıkladı. Varank, 
iktidarları döneminde faşist üniversite anlayışını yıktıklarını, tek tipçi 
zihniyeti alaşağı ettiklerini belirterek, “Üniversiteleri ideolojilerin arka 
bahçesi olmaktan çıkarıp özgürleştirdik.” değerlendirmesinde bulundu. 
Bunun üzerine CHP milletvekillerinin yüksek sesli itirazlarına karşılık 
Varank, 1999’dan ODTÜ’den mezun olduğunu bildirdi. Varank, ODTÜ’de 
ki bir anısını paylaşarak, şunları kaydetti: “28 Şubat’ın en cafcaflı 
zamanlarında ODTÜ’de okudum. ODTÜ’ye ilk bininci sıralamada girdim. 
ODTÜ’de ilk dersimi, siyaset sosyolojisi dersimi kimden aldım biliyor 
musunuz? CHP için çok önemli olan Ayşe Ayata’dan aldım. İlk derste 
Ayşe Ayata ne yaptı? Bütün arkadaşlarımızla oturuyoruz, bana, ‘Sen 
ayağa kalkabilir misin?’ dedi. Hangi okuldan mezun olduğumu sordu. 
‘İstanbul İmam Hatip’ dedim. ‘Şu giydiğin gömleğe ve pantolona bir bak. 
Bir de başka insanlara bak. Senin gibi burada giyinen başka bir insan var 
mı?’ dedi. Ben de ‘Benim gibi onlar da pantolon gömlek giyiyor.’ dedim. 
‘Hayır, sen onlardan farklı giyiniyorsun. Biz buna sosyolojide ne diyoruz 
biliyor musun? Toplum dışı olmak diyoruz.’ dedi. Bunu bana kim yaptı 
biliyor musunuz? O sizin çok değer verdiğiniz 1995’te milletvekili adayı 
yaptığınız Ayşe Ayata yaptı. İşte biz sizin o üniversite anlayışınızı alaşağı 
ettik. Yeni üniversite zihniyetini inşa ettik.” 

“KAPALI DEVRE ÜNİVERSİTELERİ YIKTIK” 
Öğrenciliği döneminde kendisi gibi düşünen öğrencilerin, “Üniversitede 

kampüse giremesin.” diye “Kimlik kartlarında sakal istemiyoruz.” 
denildiğini kaydeden Varank, “Bütün arkadaşlarımız sakallarını kesti. 
Başvuruda bir tane fazla fotoğraf verdiğim için kampüse girebildim. 
Kapalı devre üniversiteler yaratıyordunuz. Biz bunları yıktık.” ifadesini 
kullandı. Varank, CHP sıralarından gelen itirazlara “Utancınızdan bağı-
rıyorsunuz.” karşılığını verdi. (AA)

Varank: Üniversiteleri özgürleştirdik
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2022/127 SATIŞ 
TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA 

AÇIK ARTIRMA İLANI

Örnek No:53*

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri: 
1 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri : Satışa konu Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Koğukçınar Mahallesi 1422 Ada 6 Parsel num-
arasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Kargir Dokuma Atölyesi" olan 123,04 m2 yüzölçü-
mündeki taşınmaz Koğukçınar Mahallesi 6. Huzur Sokak No:1/1 Osmangazi/BURSA adresindedir. 
Parsel üzerinde Zemin Kat + 1 Normal Kattan oluşan harman tuğlası ile yapılmış kargir bina bulun-
maktadır. Halihazırda bina tekstil atölyesi olarak kullanılmaktadır1. Normal Katın zemini ve tavanı ah-
şaptan yapılmıştır. Zemin Katın arka kısmında tuvalet vardır. Bina yaklaşık 60-65 yıllıktır. Binada uzun 
zamandan beri bakım onarım yapılmadığı görülmüştür. Binanın Zemin Katı ve 1. Normal Katının in-
şaat alanı 123,00 m2 olmak üzere binanın toplam inşaat alanı 123,00 x 2 = 246,00 m2 dir. Her türlü 
belediye hizmetinden faydalanmaktadır. 
Adresi                             : Bursa İli Osmangazi İlçesi Koğukçınar Mahallesi 1422 Ada 6 Parsel  
                                          Osmangazi / BURSA 
Yüzölçümü                     : 123,04 m2 
Arsa Payı                        : El birlği mülkiyet 
İmar Durumu                  : 1/1000 Ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar  
                                          Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kısmen yol kısmen  
                                          park alanında kalmaktadır. 
Kıymeti                           : 745.520,00 TL 
KDV Oranı                      : %18 
Kaydındaki Şerhler       : Dosyasına bakılabilir Artırma Bilgileri 
1. Artırma                         
Başlangıç Tarih ve Saati  : 03/01/2023 - 11:05 
Bitiş Tarih ve Saati        : 10/01/2023 - 11:05 
2. Artırma                         
Başlangıç Tarih ve Saati  : 30/01/2023 - 11:05 
Bitiş Tarih ve Saati        : 06/02/2023 - 11:05 
Satış şartları: 
1- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış 
Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek teklif-
lerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin ala-
cağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave 
olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur. 
2- Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki 
nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra 
dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek teminatın, temi-
nat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresi-
nin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin 
yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dai-
resine elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur. 
3- Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma süresinin biti-
minden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri ge-
rekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne 
göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli 
olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırma-
ları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur. 
4- Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyen 
müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı yapan 
icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya tem-
silciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhi-
linde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin icra 
dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra 
dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur. 
5- Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilme-
sinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş 
günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacak veya ortaklık 
payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık payı-
nın teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması 
veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur. 
6- Varsa ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitesiyle on beş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerek-
mektedir. Aksi hâlde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kala-
cak ve bu hususlar irtifak hakkı sahipleri için de geçerli olacaktır. 
7- İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik Satış Porta-
lı’nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerekmektedir. 
8- İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde, alınan 
teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak 
sahiplerine ödenecektir. 
9- Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek teklif ve-
renin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hallerde, ikinci artırma ilk açık artırma-
daki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır. 
10- Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar. 
11- Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır. 
12- KDV, damga vergisi, tapu harç ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden 
ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.)  
(İİK m.114 ve m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Ankara Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin Ankara Cum-
huriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tetikçi 
olduğu öne sürülen eski Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mum-
cuoğlu’nun, iz bırakmamak için o dönem görevli 
olduğu Kazakistan’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti’ne (KKTC), oradan da gizlice Türkiye’ye gelerek 
cinayeti işlediği belirtildi. Ankara Cumhuriyet Baş-
savcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca ha-
zırlanan iddianamede, Necip Hablemitoğlu’nun top-
lumsal konulardaki çalışmalarıyla bilinen cumhuriyet 
dönemi tarihçilerinden biri olduğu kaydedildi. Hab-
lemitoğlu’nun, Bergama altın madenleriyle ilgili ey-
lemlere Türkiye’de yerleşik bazı Alman vakıflarının 
destek olduğunu iddia ettiği, “Alman Vakıfları ve Ber-
gama Dosyası” ile Fetullahçı Terör Örgütü’nü (FETÖ) 
konu aldığı, örgütün kamu kurumlarında yönetimi 
ele geçirmeye yönelik gizli yapılanmasını anlattığı 
“Köstebek” isimli kitabı hazırladığı aktarıldı. Adı, 
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) müsteşarı olarak geçen 
Hablemitoğlu’nun, bu çalışmaları nedeniyle bazı çev-
relerden baskı gördüğü ifade edilen iddianamede, 
maktulün can güvenliğinden endişe ederek, kendisine 
ait aracına uzaktan çalıştırma sistemi kurdurduğu 
bildirildi ve suikast süreci anlatıldı. 

TESPİTLERİ, GÜLEN’İN DAVA  
DOSYASINA DELİL OLARAK GİRDİ 
İddianameye göre, FETÖ’ye yönelik çalışmalarıyla 

dikkati çeken Hablemitoğlu’nun tespitleri, o dönem 
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanan 
örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in dava dosyasına delil 
olarak girdi. Bunun üzerine örgütün sözde Türkiye 
imamı firari sanık Mustafa Özcan, Hablemitoğlu’nun 
önünün kesilmesi için eski istihbaratçı sanık Enver 
Altaylı ile irtibata geçti. Altaylı da Hablemitoğlu ile 
görüşmek için dönemin sağlık bakanına ulaştı fakat 
Hablemitoğlu bu talebi kabul etmedi. İddianameye 
göre, Hablemitoğlu’nun MİT müsteşarı olarak ata-
nacağına ilişkin haberler üzerine, bu atamaya engel 
olmak isteyen örgüt, Hablemitoğlu’nu öldürmesi için 
MİT Müsteşarı olmak isteyen bir diğer isim eski 
MAK Alay Komutanı Albay Levent Göktaş ile sanık 
Aydın Köstem üzerinden irtibata geçti. Hablemitoğlu 
suikastını kabul eden Göktaş, emrinde görev yapan 
eski askerler Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek 
ve Nuri Gökhan Bozkır’a talimat verdi. Talimat üzerine 
Bozkır, Hablemitoğlu’nun evinin bulunduğu sokakta 
keşif yaptı. Ardından, o dönemde Kazakistan’da 
görevde bulunan eski yüzbaşı Ahmet Tarkan Mum-
cuoğlu, iz bırakmamak için önce KKTC’ye, oradan da 
gizlice Türkiye’ye gelerek, 18 Aralık 2022’de evine 
girmek üzere olan Hablemitoğlu’nu iki el ateş edip 
öldürdü. 

ASKERİ KARGO UÇAĞI  
İLE ANKARA’YA ULAŞTI 
İddianameye göre, Özel Kuvvetler Komutanlığı 

İstihbarat Kısım Amiri Fikret Emek’in yardımcısı 
olarak görev yapan eski Yüzbaşı Mumcuoğlu’nun 4 
Ekim 2002’de ikinci çocuğu dünyaya geldi. Mumcuoğlu, 
6 ayda bir yapılan Kazakistan görevlendirmesine, be-
beğin doğumundan hemen sonra, acil durum koşulu 
da olmamasına rağmen bilerek gönderildi. Cinayetten 
önce Kazakistan’ın Almatı şehrinden bilet alan Mum-

cuoğlu, İstanbul aktarmalı KKTC’ye ulaştı. Aktarma 
yerinde KKTC uçağını beklerken herhangi bir pasaport 
kontrolüne girmeyen Mumcuoğlu, KKTC uçağı ile 
askeri havalimanı olarak da kullanılan KKTC Ercan 
Havalimanı’na indi. Askeri kargo uçağıyla Ankara 
Etimesgut Askeri Havalimanı’na gelerek, herhangi 
bir pasaport kontrolüne girmeden Ankara’ya ulaşan 
Mumcuoğlu, dönüşte de aynı rotayı takip etti. 

SAVCILIK, 20 YIL ÖNCESİNİN  
ARAMA KAYITLARINI İNCELEDİ 
Savcılık, olay tarihine ait bir yıllık, Türkiye gene-

lindeki arama detayı kaydı (Call Detail Records) veri-
lerini de inceledi. İddianamede, bu veriler sonucu 
elde edilen bilgilere göre, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, 
Kazakistan’da bulunduğu sırada eşi ve babasıyla 
hemen her gün telefonla iletişim kurdu, fakat 5 Aralık 
2002’den 29 Aralık 2002’ye kadar 24 gün boyunca 
telefon irtibatı olmadı. İddianamede, bu durumun, 
katil zanlısının iddia ettiğinin aksine Kazakistan’da 
değil, Türkiye’de bulunduğunu gösterdiği belirtildi. 
Mumcuoğlu’nun eşi Z.M, suikasttan bir gün önce 17 
Aralık 2002’de, KKTC’ye ait sabit bir hattan telefonla 
arandı. Z.M’yi 20 Aralık 2002’de KKTC’deki sabit 
hattan arayan kişi, daha sonra Fikret Emek’i de aradı. 
İddianamede, Z.M. ve Emek’i arayan kişinin Ahmet 
Tarkan Mumcuoğlu olduğu belirtilerek, şu değerlen-
dirmeye yer verildi: “Z.M’nin KKTC irtibatlarının ci-
nayet tarihinden bir gün önce başlaması, akşam ve 
gecenin ilerleyen saatlerinde yapılması, hemen önce-
sinde ve sonrasında Kazakistan GSM hattına mesaj 
atıyor olması, Z.M’nin 1 yıllık HTS kaydında başka 
hiçbir dönem KKTC hatları ile irtibat kurmamış 
olması ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’nun alınan ifa-
desinden de görüleceği üzere KKTC’de kendisinin 
veya eşinin hiçbir tanıdığı, akrabasının olmaması hu-
susları birlikte değerlendirildiğinde, Z.M’ye yapılan 
söz konusu bu KKTC sabit hat aramalarının, Ahmet 
Tarkan Mumcuoğlu tarafından yapılmış olduğu ka-
naatini vermektedir. Hem Z.M. hem de Fikret Emek’in 
aynı dönemde KKTC’ye ait hatlar ile irtibatlandıkları, 
aynı dönemde de irtibatlarının kesildiği görülmüştür. 
20.12.2002 tarihinde Z.M’yi arayan KKTC’ye ait 0392 
600 02 70 numaralı sabit/ankesör hattının, Fikret 
Emek’i arayarak 6 dakika 8 saniye görüşen numara 
olması hususu özellikle çok dikkat çekicidir.” İddia-
nameye göre, 29 Aralık 2002’den sonra Z.M. ile 
Tarkan Mumcuoğlu arasında Kazakistan numarası 
üzerinden irtibat yeniden başladı. 

KATİL, SİLAH KULLANMA TEKNİĞİNE HAKİM 
İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu otopsi ra-

poruna göre, Necip Hablemitoğlu’nun başına ateşli 
silahla iki el atış yapıldı. Olay yerinde, Hablemitoğlu’nun 
ayaklarına 330 santimetre mesafede, Türk menşeli 
MKE marka kovan, buna 250 santimetre mesafede 
ise Alman menşeli Luger Frontıer marka olan 9X19 
milimetre çapında başka bir kovan tespit edildi. Necip 
Hablemitoğlu’nun sol göz bölgesinden yapılan atışın 
yakın, kafa sol üst kısmından yapılan atışın ise uzak 
atış mesafesinden olduğu belirlendi. İddianamede, 
“Maktule yapılan ilk atış ve ardından isabetle yapılan 
ikinci atış düşünüldüğünde, şüphelinin silah kullanma 
tekniğini bilen, soğuk kanlı ve kısa boylu sayılmayacak 
biri olduğu izlenimi uyanmakla birlikte, olayda kullanılan 
mermilerden birinin Alman menşeli olarak seçilmesi, 
maktul Necip Hablemitoğlu’nun hayatta iken içinde 
bulunduğu çalışmalar açısından dikkat çekici olarak 
görülmüştür.” değerlendirmesi yapıldı. (AA)

Necip Hablemitoğlu suikastına 
ilişkin iddianamede, tetikçi 

olduğu öne sürülen eski Yüzbaşı 
Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’nun 

iz bırakmamak için görevli 
olduğu Kazakistan’dan 

KKTC’ye, oradan da Türkiye’ye 
gelerek cinayeti işlediği belirtildi.

İddianamenin sonuç bölümünde ise şu 
ifadelere yer verildi: “Yapılan soruşturma sonu-
cunda, olay tarihinde MİT Müsteşarı olmak 
isteyen şüpheli Mustafa Levent Göktaş’ın, bu 
görev için kendisine engel olarak gördüğü mak-
tul Necip Hablemitoğlu’nu, aynı zamanda 
FETÖ/PDY ile ilgili çalışmalarından rahatsız olan 
Mustafa Özcan ve Enver Altaylı’nın azmettirmesi 
neticesinde öldürme kararı aldığı, bu kararı Özel 
Kuvvetler Komutanlığı içerisinde kendisiyle 
hareket eden legal alandan çıkan Ahmet Tarkan 
Mumcuoğlu, Fikret Emek ve Nuri Gökhan Bozkır 
ile eyleme döktüğü, şüpheli Mumcuoğlu’nun, 
Mustafa Levent Göktaş’ın verdiği talimat üzere 
17 Kasım 2002’de Kazakistan görevine gönder-
ildiği, eylemi gerçekleştirmek için olay tarihin-
den önce ülkeye geldiği, şüpheli Fikret Emek’in 
de Eskişehir’den olaydan bir gün önce Ankara’ya 
geldiği, Mumcuoğlu ile olay yerine gittiği, Mum-
cuoğlu’nun, Hablemitoğlu’nu, ele geçirilemeyen 
9 mm çaplı mermi atan tabanca ile başına iki el 
atış yapmak suretiyle öldürdüğü, şüpheli 
Emek’in olayda aldığı görev itibari ile şüpheli 
Mumcuoğlu gibi asli fail olarak değer-
lendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.”

MUSTAFA ÖZCAN VE ENVER 
ALTAYLI AZMETTİRDİHablemitoğlu suikastçısının 

‘cinayet rotası’ iddianamede

Bakan Kurum Düzce’de 
hasarlı evleri inceledi

Gümüşova Hükümet Konağı’nda muhtarlarla 
bir araya gelen Bakan Kurum, daha sonra Gü-
müşova ilçesine bağlı Kıyıköy’e geçti. Vatandaşlara 
geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kurum, 
Kıyıköy ve Kışla köylerinde hasarlı evlerde ince-
lemelerde bulundu. Kışla köyünde evi ağır hasar 
gören Hasan Yak’a konteyner temini için yetkililere 
talimat veren Kurum, vatandaşların taleplerini 
dinledi. Bakan Kurum’a, AK Parti Genel Merkez 
Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe 
Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, 
MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ve Gü-
müşova Belediye Başkanı Muharrem Tozan eşlik 
etti. Bakan Kurum, depremden etkilenen Cu-
mayeri’nde muhtarlarla buluştu Depremin ar-
dından bölgede bulunan Kurum, Cumayeri 

Kapalı Pazar Alanı’nda ilçedeki muhtarlarla top-
lantı yaptı ve taleplerini dinleyerek not aldı. 
Depremde evi hasar gördüğü için çadırda kalan 
Ersin Özyurt’u ziyaret eden Kurum, aileye kon-
teyner temini için yetkililere talimat verdi. Daha 
sonra depremde ağır hasar alan Ayşe Metin Ca-
misi’nde incelemelerde bulunan Kurum, camiyi 
yıkacaklarını ve yenisini inşa etmeyi planladıklarını 
belirterek, vatandaşların ibadetlerini yapabilmesi 
için inşaat sürecinde prefabrik mescit kuracaklarını 
söyledi. Cami çıkışında yanına gelen çocuklara 
oyuncak veren Kurum, depremde evinde hasar 
oluştuğu için geceyi çadırda geçirdiğini söyleyen 
Nermin Eren’in evini ziyaret etti. Kurum, Cu-
mayeri Belediyesince yapımı devam eden Hilaltepe 
Millet Bahçesi ve Mesire Alanı ile depremde 
hasar gören Cumayeri Ortaokulunda da incele-
melerde bulundu. Ören köyünde ağır hasarlı 
evleri inceleyen ve çadırda kalan vatandaşları 
ziyaret eden Kurum, daha sonra ilçeden ayrıldı. 
Kurum’a AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 
Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK 
Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, MHP Düzce 
Milletvekili Ümit Yılmaz ve Cumayeri Belediye 
Başkanı Mustafa Koloğlu eşlik etti. (AA)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanı Murat Kurum, Düzce’nin 
Gölyaka ilçesinde yaşanan 5,9 
büyüklüğündeki depremde 
Gümüşova ilçesinde hasar gören 
evlerde incelemelerde bulunarak 
vatandaşların talebini dinledi.
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Yazı İşleri Müdürü   
Canan GÜLEÇ

Nezir ASAROĞLU

YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12 
SAYI: 2643

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

Siber güvenlik her geçen gün 
önemine daha da çok vurgu yapıl-
ması gereken bir konu haline geli-
yor. Gerek kişisel gerek kurumsal 
anlamda teknolojinin ulaştığı her 
alan için geçerli olan siber güven-
lik, özellikle pandemi döneminde 
siber atakların artmasıyla ihtiyaç 
haline geldi. Günümüz teknoloji-
sinde siber güvenliğin önemi 
ekmek, su kadar arttı.  

Konu ile ilgili, Microsoft, Dijital 
Savunma Raporu 2022’yi yayınla-
yarak dijital tehdit ortamının nasıl 
geliştiğine ve bu sorunların nasıl 
çözüleceğine ilişkin öngörüleri 
paylaştı. 

Microsoft’un raporu; Siber suç 

durumu, ulus devlet tehditleri, ci-
hazlar ve altyapı, siber etki operas-
yonları ile siber dayanıklılık olmak 
üzere beş bölümden oluşuyor. Ra-
porun öne çıkan bulgularından biri 
geçen senenin sonuçlarına kıyasla 
parola saldırılarının yüzde 74 ora-
nında artış göstererek saniyede 
yaklaşık 921 saldırıya ulaşması 
oldu. Microsoft aynı zamanda 
siber suçluların kullandığı 10 bin 
etki alanını, ulus devlet aktörleri-
nin kullandığı 600 etki alanını da 
kaldırdı. Ayrıca şirketin fidye yazı-
lımı olay yanıt görevlerinin yüzde 
93’ü, ayrıcalıklı erişim ve yanal ha-
rekete ilişkin yeterli kontrollerin 
olmadığını gösteriyor. 

ESET Türkiye Teknik Müdürü 
Gürcan Şen, tehdit aktörleri için 
parolaların kolay lokma olmaya 
devam ettiğini belirtti. Şen şöyle 
devam etti: ‘‘Bu durum parolalarını 
saldırganlara altın bir tepside 

sunan kullanıcılar yüzünden olu-
yor. Saldırganlar kimlik avı saldırı-
larını gerçekleştirmeden önce 
gerçekçi görünmek için işletme ağ-
larına sızıyorlar. Kurbanlar, bir in-
ternet sitesinde dikkatli 
olduklarını düşündükleri anlarda 
bile gerçek biriyle görüşüyorlarmış 
gibi kandırılabiliyorlar çünkü sal-
dırı düzgün ve ayrıntılı planlanmış 
oluyor. Saniyede yaklaşık 1000 sal-
dırı oldukça yüksek bir rakam fakat 
bunu azaltmak için kişilerin ve iş-
letmelerin yapabileceği hala birçok 
şey var. Güvenlik katmanları ge-
nelde bilinmediği veya dahası bun-
lara güvenilmediği için parolalar, 
kişilerin yaşamlarında bir güçlük 

olmaya devam ediyor. Cihazlarda 
parola yöneticileri kullanmak, tüm 
hesaplar için benzersiz ve güçlü pa-
rolalar oluşturulabilmesini sağlar. 
Daha da önemlisi her hesap için iki 
faktörlü kimlik doğrulamayı ta-
nımlamak kimlik avı saldırılarının 
etkisini büyük ölçüde azaltır.’’ 

Herkes kullandığı sosyal medya 
ya da yazılımlar için birden fazla 
parola oluşturmakta. Bu tarz saldı-
rılara maruz kalmamak için kırıl-
ması zor şifreler oluşturmak ya da 
oluşturulan şifrelerde geçen özel 
bilgileri paylaşmamak alınacak 
basit önlemlerden sadece birkaçı.

İzzettin 
KARTAL

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ya-
sama faaliyetleri arasında Bursa’da va-
tandaşlarla biraraya gelmeye devam eden 
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa 
Esgin, Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş 
bölgesinde AK Partili Cumhuriyet, Sa-
karya, Barbaros, Dumlupınar ve İsmetiye 
mahalleleri teşkilat mensuplarıyla bir 
araya geldi. AK Parti Osmangazi İlçe 
Başkanı Ufuk Çömez ile birlikte AK Parti 
il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, 
gençlik ve kadın kolları üyeleri ile mahalle 
başkanları hazır bulundu Büyükşehir 
Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi eliyle 
Demirtaş’a alt yapıdan üst yapıya kadar 
pek çok hizmetin verildiğine dikkati 
çeken Esgin, Başkan Alinur Aktaş ve 
Baştan Mustafa Dündar’a vatandaşlar 
adına teşekkür etti. Demirtaş’ın, son 10 
yıl gibi kısa bir zamanda, nüfusunun 20 
binden 100 bine ulaştığını belirten Esgin, 
sağlık, eğitim ve ulaşım başta olmak 
üzere her alanda yeni hizmetlerin yakın 
takipçisi olduklarını ifade etti. Esgin, 
“Demirtaş bölgemize yeni bir 32 derslikli 
İlkokul ve 32 derslikli ortaokul inşaatına 
başladık. Bununla birlikte yine 32 derslikli 

anadolu lisesi ve 24 derslikli ilkokul iha-
lesini yapıyoruz. Ayrıca, 8 derslikli 2 
anaokulu ile 4 derslikli anaokulu olmak 
üzere bölgemize 3 yeni anaokulu ihalesini 
de Şubat ayında yapıyoruz. Bu yatırım-
ların bölgemize hayırlı olmasını şimdiden 
diliyorum. Böylelikle, Demirtaş bölge-
mizde tüm okullarda tekli eğitime geçmiş 
olacağız. Eğitimde hiçbir eksiğimiz kal-

mayacak” dedi. Demirtaş’a sağlık alanında 
da yeni müjdeler veren Esgin, sözlerini 
şu şekilde sürdürdü: “Sağlık alanında 
beyaz devrimi milletimizin desteğiyle 
sürdürüyoruz. Demirtaş bölgemizde va-
rolan aile sağlığı merkezlerimizin yanısıra 
11 hekimden oluşan yeni bir aile sağlığı 
merkezi ile 112 Acil Servis Merkezi’ni 
Sakarya Mahallemizde bölgemize ka-

zandırıyoruz. Ayrıca, DOSAB Poliklini-
ği’nde 5 branşta hekimlerimiz hizmet 
vermekteydi. DOSAB Polikliniği hekim 
kadrosunu güçlendirerek kardiyoloji, da-
hiliye ve KBB alanında 3 hekim poliklinik 
hizmetine başlayacak. Ayrıca çocuk has-
talıkları uzmanı için de devredeyiz.” De-
mirtaş’ın otoban bağlantısı ihalesinin 
yapıldığı müjdesini de veren Esgin, “De-
mirtaşlı hemşehrilerimizin beklediği oto-
ban bağlantısı sürecinde büyükşehir be-
lediyemiz kamulaştırma işlemlerini tü-
müyle tamamladı. Karayolları Bölge Mü-
dürlüğümüz eliyle de 150 milyon TL tu-
tarındaki ihale gerçekleştirildi. Demirtaş’a 
ve Bursa’ya hayırlı olsun. Ayrıca, Bü-
yükşehir Belediyemiz eliyle Yasemin 
Park mevkiinden Demirtaş’a uzanan yo-
lun da projesi hazırlandı. İnanıyorum 
ki kısa zaman içerisinde genişletilmiş 
yeni bir yola hemşehrilerimiz kavuşa-
caktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın ifade ettiği gibi, aşkınan koşan 
yorulmaz. Bizler de Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın izinde birlik ve 
beraberlik içerisinde çalışmaya devam 
ediyoruz” dedi. (İHA)

Muş’a 2020 yılında atanan Bursalı Öğ-
retmen Emine Tunalı, merkeze 50 kilo-
metre uzaklıktaki Aligedik köyünde 2 
yıldır görev yapıyor. Köylü çocukların ge-
leceği için tüm zorluklara göğüs geren 
Emine öğretmen, günün ilk ışıklarıyla 
servis aracına binerek köyün yolunu tu-
tuyor. Engebeli yolda yapılan yolculuğun 

ardından dağ köyüne ulaşan fedakar öğ-
retmen, her sabah yol yorgunluğunu ken-
disini bekleyen öğrencilere sarılarak atıyor. 
2 derslikli okulu ısıtmak için önce odun 
kıran, sonra da sobayı yakan Emine öğ-
retmen, hem yürekleri ısıtıyor hem de 
anlattıklarıyla çocukları geleceğe hazırlıyor. 
Teneffüs aralarında çocuklarla oyun oy-
namayı da ihmal etmeyen Emine öğret-
men, çocukların gönlüne taht kuruyor. 

“ÖĞRENCİLERİM BENİ  
KOŞARAK KARŞILIYOR” 
Aligedik Köyü İlkokulunda ikinci yılı 

olduğunu ve geçen yılı köydeki lojmanda 
kalarak geçirdiğini anlatan Emine Tunalı, 
bu sene ise merkezden geliş gidiş yaptığını 

söyledi. Her gün günün ilk ışıklarıyla yola 
çıktığını ve kilometrelerce yol kat ettiğini 
kaydeden Tunalı, “Dağları aşarak buraya 
varıyoruz. Öğrencilerim için her şeyin de-
ğeceğini düşünüyorum. Okula geldiğimde 
öğrencilerim beni koşarak karşılıyor. Öğ-
rencilerimi görüyor olmak, onlara kavu-
şabilecek olmak beni mutlu ediyor. Okula 
geldiğimde odun kırıyorum, kömür dol-
duruyorum, sobamı yakıp sınıfımı ders 
işlemeye hazırlıyorum” dedi. 

“BURADAKİ EN BÜYÜK  
DESTEKÇİLERİM ÖĞRENCİLERİM” 
Köy okulunda öğretmenlik yapmayı 

çok istediğini ifade eden Tunalı, “Köy ço-
cuklarını çok seviyorum. Buraya geldiğimde 
zorluklarla karşılaşacağımı biliyordum 
ama çocukların bana bu kadar destek ola-
caklarını tahmin etmemiştim. İlk geldiğim 
zaman soba yakmasını bilmiyordum, öğ-
rencilerim bana yardımcı oldu. Onlar 
benim buradaki en büyük destekçilerim” 
ifadelerini kullandı. 

“AMACIM ÖĞRENCİLERİMİN  
GÖNLÜNE DOKUNMAK” 
Öğrencilerine çok değer verdiğini ve 

gönüllerine dokunarak güzel meslek sahibi 
olmaları için çaba sarf ettiğini vurgulayan 

Tunalı, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Onlar 
olmasaydı bu kadar güçlü kalabilir miydim 
bilmiyorum. Her konuda en büyük des-
tekçilerim öğrencilerim oldu. İlk soba de-
neyimimde çok zorlanmıştım, yakama-
mıştım. O zaman 3 öğretmendik ve üçü-
müz de soba yakmayı bilmiyorduk. İlk 
zamanlar soba yakmak 2 saatimi alıyordu, 
ama bu sorunu öğrencilerimle aştım.” 

“OKUL TATİL OLDUĞU  
ZAMAN ÖĞRETMENİMİ  
ÇOK ÖZLÜYORUM” 
2. sınıf öğrencisi Züleyha Çelik (8) ise 

öğretmenini çok sevdiği belirterek, “Okulun 
hiç tatil olmasını istemiyorum. Tatil olduğu 
zaman öğretmenimi çok özlüyorum. Bü-
yüyünce öğretmen olmak istiyorum” diye 
konuştu. (İHA)

Yıldırım Belediyesi tarafından 
düzenlenen ‘Keloğlan Masallar Ülkesi’ 
çocuk tiyatrosu, Yıldırımlı minikleri 
kahkahaya boğdu. 

Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sos-
yal İşler Müdürlüğü tarafından dü-
zenlenen ‘Keloğlan Masallar Ülkesi’ 
adlı çocuk oyunu, Adile Naşit Tiyat-
rosu’nda yüzlerce miniği ağırladı. 5 
seans şeklinde gerçekleştirilen ve 
minikleri zaman zaman kahkahaya 
oyun seyircilerden büyük alkış topladı. 
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yıl-
maz, çocukların eğlenirken öğren-
meleri için tiyatro oyunları düzen-
lediklerini belirtti. Yıldırım’da sık sık 
çocuk tiyatroları organize ettiklerini 
ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, 
“Çocukların kültürel gelişimlerine 
katkıda bulunmak ve hayal dünya-
larını zenginleştirmek amacıyla onlara 
özel kültürel etkinlikler düzenliyoruz. 
Miniklerimize tiyatro sevgisini aşı-
lamak için çocuk oyunlarıyla buluş-
turuyoruz. Yıldırım’ın geleceği olan 
çocuklarımız için çalışmayı sürdü-
receğiz” dedi. (İHA) 

Bedensel engelli vatandaşların akü-
lü araçlarıyla kent içinde rahatlıkla 
dolaşabilmeleri amacıyla farklı nok-
talara akülü araç şarj üniteleri monte 
eden Büyükşehir Belediyesi, Mudan-
ya’da da 2 adet şarj dolum istasyonu 
kazandırdı. Bursa’yı daha sağlıklı ve 
yaşanabilir kent haline getirmek ama-
cıyla ulaşımdan çevreye, altyapıdan 
spora kadar her alanda önemli projeleri 
hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 
bu hizmetlere erişimin önündeki en-
gelleri bir bir kaldırıyor. Engelli vatan-
daşların sosyal hayatın her alanında 
yer alabilmesi amacıyla birbirinden 
farklı etkinliklere imza atan, toplu ta-
şıma araçlarını akülü araçlarla binile-
bilecek şekilde dönüştüren, akülü araç 
tamir ve bakım atölyesinde yılda 
500’den fazla işlem gerçekleştiren Bü-
yükşehir Belediyesi, kentin farklı nok-
talarındaki akülü araç şarj noktalarının 
sayısını da sürekli artıyor. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
ilk olarak 2013 yılında Bursaray Şeh-
reküstü, Acemler, Osmangazi, Emek 
ve Uludağ Üniversitesi Metro İstasyonu 
ile Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi 
olmak üzere 6 noktada başlatılan akülü 
tekerlekli sandalye şarj istasyonu sayısı, 
gelen talepler üzerine artırıldı. Büyük-
şehir Belediyesi yeni hizmet binası, Or-
hangazi Belediyesi önü, Bursa Millet 
Bahçesi, Mihraplı Parkı, Bursa Şehir 
Hastanesi, Gürsu metro istasyonu, ter-
minal, yeni adliye binası, Karacabey 
Meydanı, Mustafakemalpaşa Meydanı, 
eski adliye binası ve Arabayatağı metro 
istasyonun ardından, Mudanya BUDO 
iskelesi ile Güzelyalı yürüyüş yoluna da 
şarj istasyonları yerleştirildi. Şarj dolum 
istasyonu sayısının 20’ye çıkmasıyla, 
‘şarjlarının zamansız biteceği endişesiyle’ 
kent içerisinde dolaşmaktan çekinen 
engelli vatandaşlar, gönül rahatlığı ile 
gezip, istedikleri etkinliklere katılma 
imkanına da kavuşmuş oldu. (İHA)

Esgin’den Demirtaş’a 
müjde yağmuru

AK Parti Bursa 
Milletvekili Mustafa 

Esgin, Osmangazi 
ilçesi Demirtaş 

bölgesine eğitim, sağlık 
ve ulaşım alanında 

yeni müjdeler verdi.

Bursalı Emine öğretmen, Muş’ta gönüllere dokunuyor
Muş’un Aligedik Köyü 
İlkokulunda 2 yıldır görev 
yapan Sınıf Öğretmeni Emine 
Tunalı, çocukları en iyi şekilde 
geleceğe hazırlamak için tüm 
zorluklara göğüs geriyor.

Yıldırım’da  
çocukların Keloğlan  
masallarıyla eğlendi

Kaliteli yaşama 
engel yok!

Saniyede  
921 parola 

saldırısı  
gerçekleşiyor
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
tarafından yapılan açıklamada, Tür-
kiye ve Avrupa'ya doğal gaz ileten
Güney Akım boru hattına Ukrayna
gizli servisleri tarafından planlanan sa-
botajın engellendiği belirtildi. Rusya
Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafın-
dan yapılan açıklamada, "Ukrayna gizli
servislerinin Türkiye ve Avrupa’ya
enerji kaynakları transferinde kullanı-
lan Güney Akım boru hattına düzenle-
meyi planladıkları sabotaj ve terör
eylemini engelledik. Düzenlenen ope-
rasyonla, terör eyleminin hazırlanma-
sına ve finanse edilmesine yardımcı
olan Rusya vatandaşları yakalandı. 4
mıknatıslı mayın, 4 kilogram patlayıcı,
593 bin ruble, Ukrayna özel servisleri
ile yapılmış olan yazışmaları içeren ile-
tişim araçları, patlayıcı mayınların ku-
rulum şeması ve patlamanın
planlandığı Volgograd bölgesinin koor-
dinatları ele geçirildi" ifadeleri kulla-
nıldı. Yakalanan şahısların
yargılanması için adli işlemlerin sür-
düğü aktarıldı. (İHA)

Rusya: "Türkiye ve 
Avrupa'ya doğal gaz 
taşıyan boru hattına 
yönelik sabotaj önlendi"

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız
kardeşi Kim Yo Jong, baskı ve yaptı-
rımların ülkenin kin ve nefretini kö-
rükleyeceğini, ABD ve Güney Kore için
bir idam ipi görevi göreceğini söyledi.
Kuzey Kore'nin 18 Kasım'da kıtalar-
arası balistik füze denemesinin ardın-
dan Pyongyang'a yönelik yaptırımlar
yeniden dünya kamuoyunun günde-
mine geldi. Kuzey Kore Lideri Kim
Jong Un'un kız kardeşi ve Kore İşçi
Partisi Merkez Komitesi Başkan Yar-
dımcısı Kim Yo Jong, muhtemel ek
yaptırımlara karşın ABD ve Güney Ko-
re'ye meydan okudu. Yaptığı yazılı
açıklamada ABD ve Güney Kore'nin
kendi bağımsız yaptırımlarını gün-
demlerine aldığını hatırlatan Kim Yo
Jong, yaptırımlar konusunda Was-
hington'u takip etmekle suçladığı Seul
yönetimini "ABD'nin sadık köpeği ve
yancısı" olarak nitelendirdi. (İHA)

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly,
İran’ın uranyum zenginleştirmeye başladı-
ğını duyurmasının ardından yaptığı açıkla-
mada, "İran asla nükleer silaha sahip
olmamalı" dedi. İran’ın yüksek düzeyde uran-
yum zenginleştirmeye başladığını duyurma-
sına İngiltere’den tepki geldi. İngiltere
Dışişleri Bakanı James Cleverly sosyal medya
hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İran
nükleer programını daha da genişletiyor. Bu,
rejimin küresel güvenlik için oluşturduğu
tehlikenin bir başka kanıtıdır. İçeride kendi
halkına vahşice zulmeden bir rejim, mutlaka
dışarıdaki dostlarımızı ve müttefiklerimizi
tehdit edecektir. İran asla nükleer silaha
sahip olmamalı" dedi. İran, Uluslararası
Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) ile yeterli iş
birliği yapmadığı gerekçesiyle UAEA Yönetim
Kurulunda İran aleyhine alınan karara tepki
olarak yüksek düzeyde uranyum zenginleş-
tirmeye başladığını duyurmuştu. İran Atom
Enerjisi Kurumu tarafından yapılan açıkla-
mada, Fordo nükleer tesisinde uranyumun
yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmeye başlan-
dığı, zenginleştirilen uranyum miktarının
arttırıldığı ifade edilmişti. (İHA)

Kim Jong-Un'un kız
kardeşi ABD ve Güney
Kore'ye meydan okudu

Cleverly: “İran asla
nükleer silaha sahip
olmamalı”

KGAÖ’de 
Paşinyan 

krizi

Paşinyan, Ermenistan’ın başkenti
Erivan’da KGAÖ’nün Kolektif Güvenlik
Konseyi toplantısında konuştu. Azer-
baycan’ın, Mayıs 2021’den bu yana Er-
menistan topraklarından 140 kilomet-
rekareyi işgal ettiğini iddia eden Paşinyan,
“KGAÖ’den bu konuda ne bekliyoruz?
Bu gerçeğin, açıkça formüle edilmiş bir
siyasi değerlendirme olarak ifade edilmesi.
Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınır
yoktur diyerek böyle bir değerlendirme-
den kaçınmak, KGAÖ’nün sorumluluk
bölgesinin olmadığını, sorumluluk bölgesi
yoksa örgütün de olmadığını öne sür-
mektir.” ifadelerini kullandı. Azerbaycan
ordusunun, Mayıs 2021’den önceki ko-
numuna dönmesi gerektiğini savunan

Paşinyan, “Ermenistan, KGAÖ Kolektif
Güvenlik Konseyi’nin bu geri çekilmeyi
sağlayacak gerekli siyasi ve diplomatik
çalışmaları Azerbaycan ile hızlandırmasını
teklif ediyor.” diye konuştu. KGAÖ’nün
sonuç bildirisinde Ermenistan’ın hassa-
siyetlerini tam olarak göz önünde bu-
lundurmadığına işaret eden Paşinyan,
“Bu nedenle, KGAÖ Kolektif Güvenlik
Konseyi Bildirisi ve Ermenistan’a yardım
konulu ortak eyleme yönelik belgenin
yeterince sonuçlandırılmış olduğuna
inanmıyorum ve bu belgeleri imzalamaya
hazır değilim.” dedi. Kremlin Sözcüsü
Dmitriy Peskov, Paşinyan’ın KGAÖ bil-
dirisini imzalamayı reddetmesine ilişkin
gazetecilere yaptığı açıklamada, Erme-
nistan’ın KGAÖ’nün bir üyesi olarak kal-
maya devam edeceğini söyledi. Durumun
“karmaşık” olduğunu anlatan Peskov,
“Her konuda uzlaşma sağlanamadı ve
bu olay da bir kez daha bu formatın
önemini ortaya koymuştur.” dedi.

PUTİN, PAŞİNYAN'LA GÖRÜŞTÜ
Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı

Vladimir Putin Putin ile Paşinyan, Er-
menistan'ın başkenti Erivan'da gerçek-
leşen KGAÖ zirvesinin ardından bir
araya geldi. Paşinyan, görüşmenin basına
açık kısmında yaptığı konuşmada, KGAÖ
zirvesindeki bazı konular üzerinde uz-
laşamadıklarını belirterek, "Kararların

birçoğu, yani 17'den 15'i alındı." dedi.
Bölgede güvenlik alanındaki duruma
değinen Paşinyan, "Birçok sorun var.
KGAÖ toplantısı esnasında bunlardan
bahsetmiştim. Bunlar, desteğinizle ve
himayeniz altında Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı (İlham Aliyev) ile imzala-

dığımız üçlü anlaşmanın uygulanması
ile ilgili sorunlar. Bunlar çok önemli
konular. Bölgede uzun vadeli barışı sağ-
layacak konuları istişare etmeliyiz." şek-
linde konuştu. Ermenistan ve Rusya
arasındaki ilişkilere de değinen Paşinyan,
bu ilişkilerin hızla geliştiğini belirterek,
"Bu yıl Ermenistan'ın Rusya'ya ihracatı
yüzde 80 arttı. Elbette, bu, lojistik ala-
nında yaşanan bazı değişikliklerden
kaynaklanıyor ama bu, genel olarak
ekonomik işbirliği için yeni fırsatlar ya-
ratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜM KONULAR ÜZERİNDE 
NADİREN ANLAŞILABİLİYOR"
Rusya Devlet Başkanı Putin de KGAÖ

zirvesindeki sonuçlara ilişkin, "Elbette,
tüm konular üzerinde nadiren anlaşıla-
biliyor ancak genel olarak, çalışma yoğun
ve yararlı idi." şeklinde konuştu. İki ülke
arasındaki ilişkilerin müttefik seviyesinde
olduğuna dikkati çeken Putin, "Geçen
yıl ikili ticaret hacmi yüzde 12, bu yılın
9 ayında ise yüzde 67 arttı. Bu, günü-
müzdeki koşullardan kaynaklanmakta-
dır." ifadelerini kullandı. Ermenistan
Başbakanı Paşinyan, bugün Erivan’da
düzenlenen KGAÖ zirvesine yönelik bil-
diriyi imzalamadığını açıklamıştı.

(AA)

Ermenistan Başbakanı
Nikol Paşinyan,
Azerbaycan aleyhine
karar koyduramadığı
Kolektif Güvenlik
Anlaşması Örgütü’nün
(KGAÖ) zirvesine
yönelik bildiriyi
imzalamadı.

Paşinyan’ın ev sahipliğinde baş-
kent Erivan’daki liderler zirvesine
Rusya Devlet Başkanı Putin'in yanı
sıra Belarus Cumhurbaşkanı Alek-
sandr Lukaşenko, Kırgızistan Cum-
hurbaşkanı Sadır Caparov, Kaza-
kistan Cumhurbaşkanı Kasım Cö-
mert Tokayev ve Tacikistan Cum-
hurbaşkanı İmamali Rahman ka-
tıldı. Liderler, zirvede yaptıkları
konuşmalarda Ermenistan'ın Azer-
baycan ile yaşadığı sorunları dip-
lomatik yollarla çözmesi gerektiğini
vurguladı. Tokayev, Ermenistan-
Azerbaycan ihtilafının siyasi ve
diplomatik yollarla çözülmesini
umduklarına işaret ederken, Lu-
kaşenko, ihtilafın barışçıl bir şe-
kilde çözülmesi için ilk adımı Er-
menistan’ın atması gerektiğini
söylemişti.

KGAÖ liderleri Ermenistan'a
Azerbaycan ile diplomasi
çağrısı yaptı

Metsola: "Kremlin yanlısı bir
grup sorumluluğu üstlendi"

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) in-
ternet sitesine siber saldırı düzenlendiği
ortaya çıktı. Yerel saatle 14.50 sıralarında
siteye yönelik başlayan erişim sorununun
düzelmemesinin ardından AP Sözcüsü
Jaume Duch konuya ilişkin
açıklama yaptı. Sosyal med-
ya hesabından paylaşım
yapan Duch sorunun dü-
zeltilmesi için çalışmaların
sürdüğünü söylerken, "Şu
an için AP sitesi dışarıdan
gelen üst düzey bir bağ-
lantı nedeniyle hizmet
sağlayamıyor. Bu
bağlantı trafiği
DDOS ile ilgili.
Personelimiz du-
rumu düzeltmek
için çalışıyor"
dedi. AP Başkanı
Roberta Metsola
ise saldırıdan
Rusya'yı sorum-

lu tuttuğu bir paylaşım yaparak, "Av-
rupa Parlamentosu gelişmiş bir siber
saldırı altındadır. Kremlin yanlısı bir
grup sorumluluğu üstlendi. Bilişim
ve teknoloji uzmanlarımız buna karşı
koyuyor ve sistemlerimizi koruyor.
Bu saldırı, Rusya'yı terörün destekçisi
ilan ettikten sonra geldi. Şan olsun
Ukrayna'ya" ifadelerini kullandı.

AP TARAFINDAN TERÖRE 
DESTEK VEREN ÜLKE 
İLAN EDİLMİŞTİ
Fransa’nın Strazburg şehrinde dü-

zenlenen AP Genel Kurulu'nda Rus-
ya’nın terörü destekleyen ülke olarak
tanımlanmasına ilişkin öneri oylamaya

sunulmuştu. Yapılan oylamada 494
evet oyuna karşı 58 hayır oyu çı-
karken, AP üyelerinden 44’ü ise
çekimser kalmayı tercih etmişti.
Önerinin Rus ordusu tarafından

Ukrayna topraklarında işlenen
40 binden fazla savaş su-

çunu içerdiği belirtilen
belgelere dayalı olarak
hazırlandığı bildirilmiş,
kabul edilen öneri üze-
rine alınan kararla Av-
rupa Parlamentosu,
Rusya’yı terör faaliyet-
leri işleyen ve teröre des-
tek veren ülke ilan et-
mişti. (İHA)

Avrupa Parlamentosu (AP)
Başkanı Roberta Metsola,
AP’nin internet sitesine siber
saldırı gerçekleştirildiğini
duyurarak, "Kremlin yanlısı
bir grup sorumluluğu
üstlendi" dedi.

Macron: ‘‘Yeni bir düzene topluca geçiş yapıldı’’

Paris'te Elysee Sarayı'nda Fransız
belediye başkanlarının yanı sıra bazı
Ukraynalı belediye başkanlarını ağırlayan
Macron, buradaki konuşmasında, Fran-
sız toplumundaki değişimlere işaret
etti. Macron, şiddetin toplumlara yer-
leştiğini belirterek "Demokraside nefret
ve şiddete yer yok çünkü bizi temsil
eden kişileri seçiyoruz." değerlendir-
mesinde bulundu. Fransa'nın farklı
deniz aşırı topraklarında son zamanlarda
meydana gelen "şiddet olaylarına" atıfta
bulunan Macron, "Eski bir düzenden
yeni bir düzene topluca geçiş yapıyoruz.
Bunca gerilimi yaratan bu." ifadesini
kullandı. Son yıllarda "sarı yelekliler",

Kovid-19 salgını, Avrupa kıtasına geri
dönen savaş ve enerji gibi krizlerden
geçildiğine dikkati çeken Macron, başka
krizler de geçireceklerini söyledi. Uk-
rayna-Rusya Savaşı'na da değinen Mac-
ron, Rusya'nın Ukrayna halkını umut-
suzluğa itmek istediğini belirtti. Rusya'yı
kastederek "Hedefler artık askeri değil
saldırıya uğrayanlar sadece (Ukraynalı)
savaşçılar değil." diyen Macron, 13 Ara-
lık'ta Paris'te Ukrayna'yı desteklemek
için düzenlenecek konferansa Ukrayna
Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile
eş başkanlık yapacaklarını bildirdi. Mac-
ron, bu savaşın Fransızlar üzerinde doğ-
rudan sonuçları olduğundan bahsederek
Fransızların enflasyonla, enerjiyle alakalı
endişeler üzerinde durduğunu ve artan
enerji fiyatlarının belediyeleri de etki-
lediğini kaydetti. (AA)

Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron, eski bir
düzenden yeni bir düzene
topluca geçiş yapıldığını belirtti.
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1-0
Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İsviçre,
Kamerun'u 1-0 yendi. İsviçre'nin tek golünü ise Kamerun doğumlu Breel Embolo attı.

Al Janoub Stadı'ndaki maçta İs-
viçre topa daha çok sahip olma dü-
şüncesiyle oyuna başladı. Kamerun
ise hızlı ataklarla etkili olan taraftı.
Afrika temsilcisi 10. dakikada Ekam-
bi ve 14. dakikada Choupo-Moting
ile çok net iki fırsattan yararlana-
madı. İsviçre ikinci yarıya hızlı baş-
ladı. 48. dakikada sağ kanatta topla
buluşan Shaqiri'nin altı pas önüne
yerden gönderdiği topa boş pozis-
yondaki Embolo gelişine vurdu ve
fileleri havalandırdı: 1-0. İkinci ya-
rıda maçta tempo çok fazla yüksel-
medi. İsviçre oyunun kontrolünü
elinde tutarken, Kamerun'a bera-

berlik için fazla şans tanımadı. İs-
viçre, Seferovic ile 90+5. dakikada
net bir fırsatı kullanamadı.

SEFEROVİC VE NKOUDOU 
YEDEKLER ARASINDA
Süper Lig ekiplerinden Galatasa-

ray'da forma giyen Haris Seferovic
İsviçre'de, Beşiktaş'ta oynayan Kevin
Nkoudou ise Kamerun'da yedekler
arasında yer aldı. Bir dönem Beşiktaş
forması giyen Vincent Abuoubakar
da yedek bekleyen isimler arasında
bulundu. İsviçre'de Türk asıllı oyuncu
Eray Cömert de ilk 11'e giremedi. Se-
ferovic 72, Nkoudou ve Aboubakar

74, Eray Cömert de 90. dakikada oyu-
na dahil oldu.

INFANTİNO'DAN 
ROGER MİLLA'YA PLAKET
İsviçre ile Kamerun arasında oynanan

karşılaşma öncesinde FIFA Başkanı Gi-
anni Infantino, Dünya Kupalarının en
yaşlı golcüsü unvanını sahip Kamerunlu
Roger Milla'ya plaket verdi. Kamerun
Futbol Federasyonu Başkanı Samuel
Eto'o ile birlikte maç öncesi sahaya çıkan
70 yaşındaki Milla, Infantino'nun elinden
plaketini aldı. Al Janoub Stadı'ndaki
karşılaşmayı 39 bin 89 taraftarın izlediği
açıklandı. (AA)

Kamerun doğumlu
Breel Embolo
gelişine bek-
letmeden vurdu ve
takımını 1-0 öne
geçirdi. Embolo,
golün ardından
sevinmedi. 

İsmail Ertekin: ‘‘Sakatlıklar bizi çok yordu’’

Bursaspor Teknik Direktörü
İsmail Ertekin: “Bahar havası
vardı takımımızda ve şehirde
ama geçen hafta son oynadığı-
mız maçta bir 60 dakikalık bahar
havası bizi başka bir yere itti.
Çok da iyi oynamadığımız bir
dönem var ama sonra tepki gös-
terdik, uğraştık, didindik ama
çok acemice bir golle kaybettik.
Futbolda bunlar var. Acemilik
başa bela diye söylüyorum. Bun-
ları yapmamalıyız. Ölenle ölün-
müyor. Bu hafta Arnavutköy
deplasmanında buranın acısını
çıkarmak istiyoruz. Çalışıyoruz.
İnşallah 3 puanı alıp döneceğiz.
Arnavutköy’ü izledik. Analiz et-
tik puan veya puanlarla döne-
ceğimizi düşünüyoruz. Büyük
ihtimalle de öyle olacak. Geçen

haftaki maç zor bir maçtı bu
maç biraz daha yumuşak. Oyun-
cularımız istediklerimizi yaparsa
galibiyet ile dönebiliriz. Önü-
müzdeki hafta Hasan Ayaroğ-
lu’nun dönme durumu var. Er-
tuğrul’un durumu belli ol-
maz. Hasan Sabri Karaca
bu hafta Vakıfköy'de
forma giymeye başla-
yacak. Gelirlerse
gücümüze güç ka-
tıyorlar. Şu
anda bu şan-
sımız yok. Eli-
mizden gelen
tüm çabayla genç
oyuncularımız
mücadele ede-
cek ve bu
isimlerin ek-
siklerini ka-
patacak. Sa-
katlıklar bizi
çok yordu. Eren
Güler, Hasan
Ayaroğlu şim-
di Ertuğrul
K u r t u l u ş .
H a k i k a -
ten güç
d e n g e -
sinde za-
yıf lama oldu.
Bunların hiç bi-

rini bahane etmeyeceğiz. Önü-
müzdeki 4 maçta en yüksek pua-
nı almaya devam edeceğiz.” şek-
linde açıklamalarda bulundu.

Bursaspor Teknik
Direktörü İsmail Ertekin
cumartesi günü
karşılaşacakları
Arnavutköy Belediyespor
maçı hazırlıklarında
yapılan antrenman öncesi
basın mensuplarının
sorularını yanıtladı. 

Güngör: ‘‘İnşallah bizim
için çıkış maçı olur’’

İnegölspor, pazar günü saat
14.00’da sahalarında ağırlayacağı
Amed Sportif Faaliyetler maçı
hazıklarını kulüp tesislerinde
yaptığı antrenman ile sür-
dürdü. Antrenman sonrasın-
da açıklamalarda bulunan Tek-
nik Direktör aşkın Güngör, şun-
ları söyledi: “Konum olarak
Amed’in zirvede bulunuyor.  Her
iki taraf içinde önemli bir karşı-
laşma. Bulunduğumuz konum itibariyle
bizim için her karşılaşma zaten oldukça
önem taşıyor ama kiminle oynadığı-
mızdan daha çok bizim o hafta ne ya-
pacağımız çok önemli. Biz kendi içi-
mizdeki gelişmeyi, oyun felsefesini ne
kadar yansıtacağımız önemli. O nedenle
sahada göstereceğimiz performans
daha önemli olacak diye düşünüyorum.
O nedenle bizim İnegölspor camiası
yeri nerede olursa olsun her zaman
kazanmaya oynayan bir camiadır. İne-
göl’ün bir ruhu, yapısı ve bir karakteri
vardır. Bunu da inanıyorum ki spor-

cularımız bu hafta sonu göstereceklerdir.
Sivas maçı inşallah bizim için çıkış
maçı olur. Onun devamını getirmek
istiyoruz. Bunu da başaracak gücü-
müzde, yüreğimizde, bilgimizde var.
Ben sporcularımıza o konuda her zaman
güvendim yine güveniyorum. Bu hafta
istediğimiz sonuçla
ayrılmak istiyo-
ruz ve bunu
da başaracak
inanca sahi-
biz.”

İnegölspor Teknik Direktörü
Taşkın Göngür, pazar günü
sahalarında ağırlayacakları
Amed Sportif Faaliyetler maçına
ilişkin açıklamalarda bulundu.

n Kadir Umut PEHLİVAN

n Kadir Umut PEHLİVAN
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345 yıllık geçmişe
sahip Osmanlı eseri: 

Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönem
eserlerinden 345 yıllık geçmişe sahip
Kahramanmaraş'taki Acemli Camii, hem
tarihi dokusu ile hem de hafız yetiştirme
kursları ile geleceğe ışık tutuyor.

Kentte Onikişubat ilçesi Şehit Evliya
(Acemli) Mahallesi’nde yer alan ve şehir

merkezinde ilk ve tek Osmanlı eseri
olma özelliğiyle dikkat çeken Acemli Ca-

mii, 345 yıllık geçmişi ile hem tarihe ışık
tutuyor hem de 100 yılı aşan hafız yetiş-

tirme kursuyla geleceğe ışık tutuyor.1909
yılından 1918 yılına kadar Osmanlı Dev-
leti’nin padişahlığını yapan Sultan Meh-
med Reşad Han (V. Mehmet) döneminde,

Hacı İbrahim Evliya tarafından 1912 yı-
lında yeniden yaptırılan tarihi camii ve

medrese, manevi atmosferi ve tarihi dokusu
şehrin tarihi kültürü açısından önemli bir
yere sahip olduğu biliniyor.

Orijinal özelliklerini muhafaza etmeyi
başaran tarihi cami, tek kubbeli camiler sı-
nıfına girerken yapının inşasında kullanılan

sarımtırak renkte kesme taş malzemeler
hem yerli hem de yabancı turistlerin

dikkatini çekerek ziyaretçileri
ağırlıyor. Caminin bah-

çesinde yer alan ab-
dest alınması için

yer hizasında ya-
pılan, gün bo-

yunca akmaya
devam eden
iki küçük
h a v u z u n
anlamı ise
bedenen
ve ruhen

arınmak
a n l a -

mına geldiği biliniyor.
Küçüklüğünden bu yana Şehit Evliya

(Acemli) Mahallesinde ikamet ettiğini dile
getiren Emrah Celayir, mahallesinde bulunan
caminin tarihi açıdan önemli bir yere sahip
olduğunu ifade ederek, “Bu camimiz çok es-
kiye dayanan bir camidir ve mahallemiz için
de oldukça önemli. Çok uzun yollardan
gelerek burayı ziyaret eden insanlar var. Ca-
mimizde bulunan havuzların güzelliği her
yerde yok. İnsanların gelip görüp, keşfedil-
mesi gereken yer burası” dedi.

Acemli Cami İmamı Ali Ateş ise, “Camimiz
1668 yılında İskenderbey tarafından yapıl-
mıştır. Bu cami 1900’lü yıllarda yıkılınca
Hacı İbrahim Bey tarafından 1912 yılında
yeniden yapılmıştır. Bu cami Osmanlı’nın
Kahramanmaraş’ta kubbeli eserler tarzında
ilk eseridir. Camimizde bulunan 2 havuz
kaynak sularından beslenir ve halen günü-
müzde de bu durum devam etmektedir. Bu-
rası cami ve külliye şeklinde yapılmıştır ve
medreselerde öğrencilerimiz hafızlık eğitimi
görüyor” diye konuştu.

Tarihi dokusunun yanı sıra bir asırdan
fazla sürede binlerce hafız yetiştirip mezun
veren caminin hafızlık eğitimi hakkında da
bilgi veren Ateş, “Öğrencilerimiz burada
sabah namazı ile başlayıp yatsı namazına
kadar hafızlık eğitimi görüyor. Biz burada
bir Müslümanın öğrenmesi gereken farz iba-
detleri öğretiyoruz. Aynı zamanda öğrenci-
lerimiz burada hem imamlık hem de müez-
zinlik tecrübesi kazanıyor” diye konuştu.
(İHA)

"Acemli Camii"
100 yıldır hafız

yetiştiriyor

"Liseli çiftçiler" buğday tohumlarını toprakla buluşturdu

1960 yılında "Ziraat Okulu" adıyla
açılan Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesinin öğrencileri, okulda kurulacak
ekmek fırınında kullanılmak üzere, 400
dönüm alanda buğday ve arpa tohum-
larını toprakla buluşturdu. Kentte pamuk
araştırma çiftliği olarak kurulan daha
sonra Tarım Meslek Lisesi ve Ziraat
Okulu olarak faaliyet gösteren, 2006'da
Milli Eğitim Bakanlığına devredilen lisede
eğitim gören öğrenciler, tarımın her aşa-
masını görerek ve uygulayarak öğreniyor.
Milli Eğitim Bakanlığının AR-GE mer-
kezlerinden olan lisede öğrenciler, okula
ait 400 dönümlük arazide tarımın yanı
sıra hayvan yetiştiriciliğinden, yem bit-
kilerine, meyvecilikten hazır rulo çim
ekimine kadar birçok alanda öğrenim
görüp üretim gerçekleştiriyor. Teorik
eğitimin yanı sıra sahada da uygulama

yapan öğrenciler, bu yıl okulda kurulacak
ve yakın zamanda faaliyete geçmesi plan-
lanan ekmek fırını için buğday ve arpa
tohumlarını toprakla buluşturdu.

160 TON REKOLTE BEKLENİYOR
Malatya Büyükşehir Belediyesi tara-

fından yüzde 75 hibeyle, sertifikalı buğ-
day ve arpa tohumlarını okula ait 300
dekar alana eken liseli çiftçiler, alandan
120 ton buğday, 40 ton da arpa rekoltesi
hedefliyor. Üretimden elde edecek buğday
ise una çevrilerek okulda kurulan fırında

günlük 20 bin roll ekmek (küçük ekmek)
yapılacak. Üretilen ekmekler, pansiyonlu
okullarda ve taşımalı eğitim öğrencilerinin
yemeklerinde kullanılacak. 

"ÖĞRENCİLERİMİZ, 
ÜRETİMDEN HARÇLIKLARINI 
ÇIKARIYOR"
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice

Özdemir, AA muhabirine, Türkiye ge-
nelindeki 146 tarım okulundan birinin
Malatya'da bulunduğunu söyledi. Tür-
kiye'deki tarım okullarında bu yıl yapı-
lacak toplam ekim miktarının yaklaşık

3'te 1'ini Malatya'daki Ziraat Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesinin gerçekleştir-
diğini anlatan Özdemir, "Bugün 300 dö-
nüm buğday ve 100 dönüm arpa olmak
üzere toplam da 400 dönüm ekim ger-
çekleştiriyoruz. Bahar ayında 400 dönüm
nohut ekimi gerçekleştireceğiz. Burada
öğrencilerimiz tarımın dışında tavukçuluk
faaliyeti de yapıyor. Öğrencilerimiz burada
mesleği sahada öğreniyor. Aynı zamanda
öğrencilerimiz buradaki üretimden harç-
lıklarını da çıkarıyor." dedi. (AA)

Ziraat Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
öğrencileri, okulda
kurulacak ekmek fırınında
kullanılmak üzere 400
dönüm alana buğday ve
arpa ekimi yaptı.


