
İçişleri Bakanlığı’nın hayata geçirdiği
sıkı tedbirlere rağmen kuralları çiğneyen
sürücüler yine yolları kan gölüne çevirdi.
Resmi verilere göre, Türkiye genelinde
yılın Ocak-Kasım ayı döneminde
meydana gelen 443 bin 843
trafik kazasında 2 bin
100 kişi hayatını kay-
bederken, 268 bin 832
kişi yaralandı. Bursa’da
ise 11 aydaki kazalarda
67 kişi hayatını kaybetti.

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa etkinliklerinin kapanış
programıyla “Kültür Başkentliği” unvanı Azerbaycan’ın Şuşa kentine

devredildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam,
“Bursa’nın anlamlı bir şekilde manevi ve tarihi yükü var. Sadece

Orta Asya’da değil Balkanlar’da özellikle Bursa’nın çok
önemli izleri var. Balkanlar’ın da Bursa’da çok özel

izleri var. Afrika’da, Orta Doğu’da bütün
coğrafyada inşallah bu çalışmaların artarak

devam edeceğine inanıyorum” dedi.

“Dünya 5’ten
büyüktür”
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Bursalı ortaokul öğrencisi Muhammed, bi-
riktirdiği harçlıklarını Düzceli depremzedelere
gönderdi. Baba Süleyman Ateştepe, “Muham-
med’imizi adı gibi güzel, merhametli yetiştir-
mek istiyoruz. Çocuğumuzla bir anne baba
olarak gurur duyuyoruz” dedi.  n 8. sayfada

Adı gibi kalbi de güzel 

Afganistan’da çoğunlukla Herat vilayetinde ya-
şayan Türk azınlık Merviler, dillerini ve kül-
türlerini yaşatacak eğitim kurumlarının tesis
edilmesini istiyor. Merviler, yaşadıkları yerlerde
ve kendi aralarında Azerbaycan Türkçesine
yakın olan Mervi dilinde konuşuyor ve çocuk-
larına bu dili öğretiyor. n 10. sayfada

Afganistan’da 
kimliklerini koruyan 
Türk topluluğu; Merviler 

Mudanya ilçesindeki zey-
tinliklerden makine ve tır-
mık yardımıyla toplanan
yüzde 29 yağ oranına sahip
zeytinler yağhanede sıkı-
larak ekonomiye kazandı-
rılıyor. 150 Sayılı Mudanya
Zeytin Tarım Satış Koope-
ratifi Başkanı Cüneyt Soylu,
“Geçen sene bölgemizde yak-
laşık 12 bin ton rekolte, 7 bin ton da bize
teslim edilen zeytin vardı. Bu sene yaklaşık 2
katı zeytin beklemekteyiz” dedi.  n 5. sayfada

Sıfır atık bilinci
Bursa’yı sarıyor 

n Haberi 6’da

“Yaptığımız 
yatırımlar sayesinde 

28 milyar dolar 
tasarruf elde ettik”  

Karaismailoğlu: 
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n 12. sayfada

n Haberi 7’de

“Türkiye’yi 
en büyük 10 ülke 
arasına sokmayı 

hedefliyoruz”

Erdoğan:

yollar kan gölüne döndü: 

2 bin 100
kayıp 

n 3. sayfada

Gemlik zeytininin
“yağhane” 
yolculuğu başladı 

Dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması
amacıyla “Sıfır Atık Projesi” kapsamında hizmet
binasında uyguladığı dönüşümle her yıl yüzlerce
ağacı kesilmek kurtaran Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi, sıfır atık bilincini kent geneline yayıyor.
Bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak kul-
landığı park ve meydanlara 223 adet geri dö-
nüşüm kutusu ile 109 adet geri dönüşüm kon-
teyneri yerleştirdi. n 4. sayfada

Bursa’da bir hobi bahçesinde
“niye geldin” tartışmasında kan
aktı. Tartışmanın kavgaya dönüş-
mesiyle tabancadan çıkan kurşun-
ların hedefi olan 2 kişi hayatını
kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Olay, önceki gün saat 22.00 sırala-
rında merkez Osmangazi ilçesi İs-
tanbul Yolu Soğanlı Mahallesi’nde
meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre, bebe konfeksiyon işiyle uğra-
şan Ertan Şahbaz kendisine ait olan
hobi bahçesinde arkadaşları Ercan
Bayram ve Deniz K.’yı maç izlemek
için davet ederek buluştu. Ardından

hobi bahçesine Furkan G. geldi.
Furkan G.’nin geldiğini gören ar-
kadaşları “Niye geldin?” deyince
aralarında tartışma çıktı. 

“NİYE GELDİN?” 
TARTIŞMASI ÖLÜMLE BİTTİ
Tartışma kısa sürede büyümesi

üzerine Furkan G. aracına giderek
ruhsatsız tabancayı alarak hobi bah-
çesine geri gitti. Burada bulunan
Ertan Şahbaz, Ercan Bayram ve
Deniz K.’ya doğru ateş açtı. Kur-
şunların hedefi olan Ertan Şahbaz,
Ercan Bayram ve Deniz K. kanlar
içerisinde yerde kalırken ihbar üze-
rine bölgeye çok sayıda polis ve
sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine
gelen ekipleri Ertan Şahbaz ve Ercan
Bayram’a yaptığı kontrollerde ha-
yatını kaybettiğini belirledi. Deniz
K. ise olay yerinde yapılan ilk mü-
dahalesinin ardından Çekirge Devlet
Hastanesi’ne kaldırıldı. Ertan Şahbaz
ve Ercan Bayram’ın cansız bedeni
savcılık incelemesinin ardından

Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna
kaldırıldı. Deniz K.’nın ise hasta-
nedeki tedavisi sürüyor.

YALOVA’DA KISKIVRAK 
YAKALANDI
Olayla ilgili harekete geçen Asa-

yiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro

Amirliği ekipleri ise cinayetin faili
olan Furkan G.’yi İstanbul’a kaçtığı
sırada Yalova’da kıskıvrak yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen
zanlının emniyetteki işlemleri de-
vam ediyor. Zanlı Furkan G., em-
niyetteki işlemlerinin ardından ad-
liyeye sevk edildi. (AA-İHA)

2 ölü, 1 yaralı

Bursa’da bir hobi
bahçesinde 

“Niye geldin?”
tartışmasında kan
aktı. Tartışmanın

kavgaya
dönüşmesiyle

tabancadan çıkan
kurşunların hedefi
olan 2 kişi hayatını

kaybederken, 
1 kişi de yaralandı.

Zanlı emniyetteki
işlemlerinin

ardından adliyeye
sevk edildi.

Cenazeler otopsinin ardından

ailelerine teslim edildi
Hobi bahçelerinde sohbet eden Ertan
Şahbaz, Ercan Bayram ve Deniz Kiraz’ın
yanına gelen Furkan G, bu kişilere ta-
bancayla ateş etti. Şahbaz ve Bayram
olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Kiraz ise 112 Acil Sağlık

ekiplerince Çekirge Devlet Hastane-
si’ne kaldırıldı. Cenazeler, savcının olay
yerindeki incelemesinin ardından
Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gön-
derildi. Cenazeler, otopsi işleminden
sonra ailelerine teslim edildi.

Ercan Bayram

Ertan Şahbaz



2022 yılını, “Sevmek, bir insanı sevmekle
başlar her şey” diyen Sait Faik’e armağan
eden Nilüfer Belediyesi, yıl boyunca her
yaştan vatandaşı edebiyatla buluşturan et-
kinlikler düzenledi. Kent kültürüne büyük
katkı sağlayan Yılın Yazarı etkinlikleri “İyi
ve Güzel Başka Bir Dünya: Sait Faik Sem-
pozyumu” ile sona eriyor. Yıl boyunca okuma
atölyeleri, yazı atölyeleri, fabrika okumaları,
söyleşi gibi toplam 86 etkinlik düzenleyen
Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü,
bu etkinliklerde her yaş grubundan ve top-
lumun farklı kesimlerinden okuru Sait Faik
eserleriyle buluşturdu.

Yılın Yazarı Sait Faik etkinliklerinin son
durağı olan sempozyum ise, edebiyat ve
akademi dünyasının değerli isimlerini bir
araya getirdi. Nazım Hikmet Kültürevi’nde
yapılan ve iki gün sürecek olan “İyi ve Güzel
Başka Bir Dünya: Sait Faik Sempozyumu”
küratörlüğünü Sevengül Sönmez’in üstlendiği
“Hikâyenin Peşinde Bir Ömür” sergisiyle
başladı. Usta yazarın ölümünden bugüne,
edebiyat dünyası değiştikçe eserlerinin nasıl
karşılık bulduğunu düşünmeye davet eden
sergide, yazarın fotoğrafları, belgeleri ve ki-

şisel eşyaları yer alıyor. Nilüfer Belediye
Başkanı Turgay Erdem de, eşi Zeynep Ter-
zioğlu Erdem ile birlikte sergiyi ilgiyle izledi.
Serginin ardından sempozyuma geçildi.

Her şeyin kirlendiği bu zamanda edebi-
yatın güzelliklerine sığınarak arınmak için
bir yola çıktıklarını söyleyen Nilüfer Belediye
Başkanı Turgay Erdem ise, “9 yıl önce Sa-
bahattin Ali ile başlayan bu yolculuk bizi;
Aziz Nesin, Yaşar Kemal, Orhan Kemal,
Sevgi Soysal, Nezihe Meriç, Fakir Baykurt
ve Gülten Akın gibi Türk edebiyatının bir-
birinden değerli isimleri ve onların eşsiz
eserleri ile buluşturdu. 2022 yılını ise; ‘Sev-
mek, bir insanı sevmekle başlar her şey’
diyen Sait Faik’e armağan ettik” diye ko-
nuştu.

Sait Faik’in ilk hikayesini Bursa Erkek
Lisesi’nde okurken yazdığına dikkat çeken
Başkan Erdem konuşmasına şöyle devam
etti: “Bugün Bursa Erkek Lisesi’ndeki büs-

tünde, onun şu cümleleri yazar; ‘Edebi
eserler insanı yeni ve mesut, başka, iyi ve
güzel bir dünyaya götürmeye, kurmaya yar-
dım etmiyorsa neye yarar?’ Bu satırlar onun
edebiyata bakışını da özetler aslında. Ede-
biyatı, insanı ve hayatı dönüştürmek için,
hayatı ve dünyayı güzelleştirmek için bir
araç olarak kullanan yazar, eserleriyle bunu
başarmıştır. Sait Faik, insanların içine düş-
tüğü çirkinliklere, adaletsizliklere yazılarıyla
itiraz etti. Krizlerin gölgesinde, karamsarlık
ikliminin hakim olduğu bir coğrafyada,
daha güzel bir dünya için en çok ihtiyacımız
olan duygunun, yani ‘sevgi’nin altını çizen
Sait Faik’in edebiyatı hepimize iyi geldi.”

Başkan Erdem, özellikle son dönem hi-
kâyelerinde doğaya duyarlığı yoğunlaşan,
insanın doğayı tahrip etmesine itiraz eden
öyküler yazarak, çevreci bir duyarlılığın ön-
cüsü olan Sait Faik’in, Nilüfer Belediyesi’nin,
“2022-İklim Yılı” temasına da çok yakışan

bir isim olduğunu ifade etti. Sait Faik Sem-
pozyumu açılış konuşmasını, yazar Buket
Uzuner yaptı. Sait Faik’i, “Tabiatın sesini
duyan yazar” olarak niteleyen Uzuner,
O’nun, kendi yazarlığını çok etkilediğini
söyledi. Üzerinden uzun yıllar geçmesine
rağmen Sait Faik’in hala okunduğuna dikkat
çeken Uzuner, “68 yıldır Sait Faik hiçbir
kitap yazmadı ama bu gece herkes heyecanla
onun kitaplarıyla ilgili bir şey anlatıyor. İyi
yazarlar, kendilerinden yıllar sonra bile
gelen yazarları da etkilerler” dedi. Sempoz-
yumun ilk gününde bu etkinliğe özel olarak
hazırlanan Berfin Zenderlioğlu tarafından
yönetilen “Yazmasaydım Deli Olacaktım”
isimli Müzikli Okuma Tiyatrosu da sahne-
lendi. Müziklerini Hamza Korkutata ve
Kadir Doğan’ın yaptığı Okuma Tiyatrosu’nda
Sait Faik’in eserlerine, tiyatro sanatçıları
Deniz Celiloğlu, Meltem Yılmazkaya ve
Tilbe Saran can verdi. (İHA)

Aktüel2 11 Aralık 2022 Pazar

8 Aralık
Benzinde yarın akşam 75 kuruş in-

dirim
Mazot pazartesi nasipse…

5 Aralık
BİM Ceo’su Galip Aykaç, Kürşat abi-

mizin mesajını almış
Az önce dernek başkanlığından istifa et-
miş.

7 Aralık
İMF Amerika’nın menfaatlerini ko-

rumak için teşekkül ettirilmiş bir yapıdır.
_Yaman Törüner _

7 Aralık
Merkez Bankası bağımsız olsun de-

mek İMF’ye bağlı olsun demektir. 
_Yaman Törüner_

7 Aralık
Mazota yarın gece 1.9 lira

Benzine 2.15 lira indirim gözüktü …

7 Aralık
Biz onları parti lideri sanıyorduk

Babacan ‘beyaz duman’ açıklaması ile
kardinal olduklarını ima etti… En azından
bugün Bilge lider Karamollaoğlu bir açık-
lama yapsın.

6 Aralık
Zibidinin biri yoruma yazmış 

BİM’i bu kadar savunduğuna göre BİM
hissesi almışsın. 
Bu alçaklar için haksızlığa karşı çıkmak
sırf hak aramak için olmaz ancak bir
bedel karşılığı olur… Yanında olmak da. 
Bu yorumu beğenen 15 kişiyi de engelle-
dim 
Bu tipler defolup gitsin sayfamdan.

6 Aralık
Faizler inerken enflasyonda ki artış

hızı da düşmeye başladı…
Reel faiz lobisini sahneye alalım.

6 Aralık
BİM CEO’su Galip Aykaç’ı ceza olarak

Tarım Kredi Marketlerin başına getirsin-
ler..

5 Aralık
Erdoğan: “İstanbul’a 2.125 yeni taksi

kararı isabetli bir karar oldu.”

6 Aralık
Ağrı belediyesinin elektrikleri kesilmiş… 

Savcı Sayan sosyal medyada ne kadar gereksiz
trol iş varsa hepsinin içinde.
Aha buraya yazıyorum
CHP’yi terk ettiği hızla Ak Parti’yi de terk
edecek potansiyelde görüyorum bu şahsı.

6 Aralık
PKK Güneydoğu da yüzlerce BİM

marketi molotofla yaktığında Gergerlioğlu
destek olmak için ne açıklama yaptı ne
alışverişe gitti… şimdi yaptığı bu şov
PKK’nın molotofla yapmak istediğine
denk bir provakasyon.
BİM’in haklılığına leke sürmek 
Velhasıl alçaklık.

6 Aralık
#Bim mağazaları taşlanmaya baş-

lanmış(Antalya)… 
hatırladığım kadarıyla en son PKK molotof
atarak yakıyordu.

7 Aralık
İçinde bulunduğumuz Aralık ayı Ak

Parti il Başkanları ve yönetim kurulu
üyeleri için tercih ayı…
Milletvekili adayı olmak isteyenler istifa
edecek…
Davut Gürkan vekil adaylığı için hayli is-
tekli.
Bakalım genel merkez uygun görecek
mi?…
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5 Aralık
Arkadaşlar ben ikna oldum ! 

Kürşat abimizin topa gireceğini söyleseniz
zaten yazmazdım yazdım derken de ku-
zenim yazmış aslında …
Özetle toparlarsak : 
Kahrolsun Bim ve işbirlikçileri.

5 Aralık

5 Aralık
Kazıkcı (?) BİM ile Geçen yıl 285

milyon lira zarar yazan Tarım Kredi Koop
fiyat karşılaştırması.

4 Aralık
BİM açılsın diye sabah namazını

kılıp kapısında bekleşen teyzelere elleş-
meyin de…

4 Aralık
Doğru mu anladım… 

Vatandaş Amerika’dan telekonferansla
danışmanlarından akıl alarak ülkeyi yö-
netecek Kılıçdaroğlu’nu başkanlığa seçecek
öyle mi. Eyiymiş. Mis gibi

4 Aralık
Amerika’lardan telekonferans ibiş-

likleri… 
Aday mısın değil misin?
Ne eveleyip geveliyorsun 

Bursa’da engelli bir genç te-
kerlekli sandalyede zeybek oynadı.
Onu izleyenler ise hayran kaldı.
ursa Yenişehir Engelliler Derne-
ği’nin düzenlediği etkinlikte, te-
kerlekli sandalyede zeybek oy-
nayan Emre Duran, izleyenleri
kendisine hayran bıraktı. Doğuş-
tan zihinsel ve bedensel engeli
bulunan 30 yaşındaki Emre Du-
ran’ın müzik sayesinde büyük bir
gelişim gösterdiği ve bağlama çal-
dığı öğrenildi. Sahnede tekerlekli
sandalyesinde zeybek oynayan
Emre Duran, izleyenlere duygu
dolu anlar yaşattı. (İHA)

Köyünde müze
kurdu, büyük
ilgi çekiyor  

Bursa’da bir dernek başkanı; köy-
de atılacak eski eşyaları çöpe git-
mekten kurtarıp açtığı müzede ser-
giliyor. Keles ilçesi Sorgun Köyü Der-
nek Başkanı Muharrem Ulutaş, köy-
lerinde bulunan vatandaşların de-
delerinden kalan eski eşyaları çöpe
attığını görünce bunları kurtarmak
için müze açmaya karar verdi. Köyde
müze için yer temin eden Başkan
Ulutaş, köylülerinin elinde dede ve
ninelerinden kalan eşyaları toplamaya
başladı. Ulutaş, topladığı tarihi eşyaları
açtığı müzede sergiledi. Köye ziyarete
gelenler ve çocuklar bu müzeyi ziyaret
edip köydeki yaşayan insanların yüz
yıl önce kullandığı eşyaları tanıma
fırsatı buluyor.

Sorgun Köyü Dernek Başkanı
Muharrem Ulutaş, “Köyümüzde çok
sayıda eski eşya vardı. Ben de bunlar
“çöpe gitmesin” diye toplayıp açtığım
müze de sergiliyorum. Çok sayıda
insan bu müzeyi gezmeye köye geliyor.
Köye ziyarete gelenler geziyor, çocuklar
okul ödevlerini yapmak için müzeyi
ziyaret ediyor. Gençler eski insanların
hangi eşyaları kullandığını merak edi-
yor. Müzemize eşya toplamaya devam
ediyoruz, Müzemiz ücretsiz olarak
gezilebiliyor” dedi. (İHA)

Zeybek oynadı,
hayran bıraktı  

Her şey iyi ve güzel bir dünya için  
Nilüfer Belediyesi’nin
2022 Yılın Yazarı
etkinlikleri “İyi ve Güzel
Bir Başka Dünya Sait
Faik Sempozyumu” 
ile sona eriyor.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirilen törene Cumhurbaşkanlığı İle-
tişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali
Fuat Gölbaşı, DAĞDER Başkanı Yaşar Türk,
Uludağ Elektrik Kurumsal İletişim Direktörü
Yusuf Ziya Yüce, Yıldırım’da faaliyet gösteren
lise müdürleri, öğretmenleri ve öğrencileri
katıldı. 6 filmin kıyasıya yarıştığı 9. İletişim
Kozası Film Yarışmasının jüri üyeliklerini
Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi, Sahne Sanatları, Oyunculuk Ana
sanat Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Sait

Liman, Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz
Sinema Atölyesi Koordinatörü Osman Gen-
çağa Yiğitoğlu, BUSKİ Basın Koordinatörü
Eyüp Murat Karagül ve AS TV Program
Müdürü Sevda Kurul gerçekleştirdi.

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi Okul Müdürü Ömer Yılmaz, “Hayata
değer katan bireyler yetiştirmek hedefiyle
çıktığımız bu yolda daime öğrencilerimizi
desteklemeye devam ediyoruz. 9’uncusunu
düzenlendiğimiz yarışmamıza hoş geldiniz.
Siz gençlerin hem mesleğe hem hayata ha-
zırlanmanız için çaba sarf ediyoruz. Yarış-
maya katan tüm gençleri tebrik ederim.
Böyle bir film çıkartıp yarışmaya katılmak
bile bir başarıdır” dedi.

Hazırlanan kısa filmlerin izlenmesinin
ardından jüriler puanlama yaparak dereceye
giren filmleri belirledi. 9.İletişim Film Yarış-
masının birincilik ödülü Kara Önlük filmi
ile Sinem Onar’a giderken Kadriye filmi ile
Gamzenur Karagöz ikincilik ödülüne sahip
oldu. Yarışmasının üçüncülük ödülü ise Hayal
filmi ile Şerifenur Demir’e verildi. Yarışmaya
katılım sağlayan diğer filmlere ise jüri üyeleri
tarafından mansiyon ödülü verildi. (İHA)

Hisardere Köyü yolu üzerinde, De-
liktaş civarında, 2000 yıl önce taş oca-
ğında çalışan işçiler için kaya üzerine
işlenen Herkül kabartması, kimliği meç-
hul kişilerce tahrip edilmişti. Heykelin
sağ elindeki, gücü temsil ettiğine inanılan
asa ise kimliği belirsiz defineciler tara-
fından yok olmuştu. Türkiye’nin gün-
demine gelen Herkül kabartmasını gör-
mek için yerli ve yabancı turistler Bur-
sa’nın İznik ilçesine gelerek öz çekim
yapıyorlar.

ACİLEN SAHİP ÇIKILMASI LAZIM
Ziyaretçilerden Denizhan Özdemir Yi-

ğit, “Haberlerden ve sosyal medyada gör-
düğüm bu Herkül heykelini görmek için
İznik’e geldik. Hayret içerisinde kaldık. Bu
zamana kadar böyle durduğu için herkes
gelsin ve fotoğraf çektirsin” dedi. Diğer
bir ziyaretçi Enes Turna ise, “Herküle sahip
çıkalım, kaybolmasın. Burayı muhafaza
altına alalım. Çok güzel bir eser” dedi.

MS. 3. yüzyılda taş ocağında bulunan
kaya parçasına işlenen ve Yunan mitolo-
jisinde göre Herakles olarak anılan Her-
kül’ün; Zeus ile Miken kralının kızı Alk-
mene’nin oğlu olduğuna inanılıyor. Heykel
ve kabartmaların o devirlerde kötülük-
lerden insanları koruduğuna inanılıyordu.
Kabartmada, Herkül’ün sağ elinde, gücünü
temsil eden asa, sol elinde, öldürdüğü
yedi başlı yılan bulunuyor. Bu karakter,
Yunan mitolojisinde Herakles ve Roma
mitolojisinde Herkül olarak biliniyor. (İHA)

‘9. İletişim 
Kozası’ kısa film
yarışmasında ödüller
sahiplerini buldu
Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Radyo ve Televizyon
bölümünün düzenlediği 9. İletişim
Kozası Kısa Film yarışmasının 
ödül töreni gerçekleştirildi.

2000 yıllık Herkül ilgi odağı haline geldi  
İznik ilçesinde dağcıların
keşfettiği bir kaya üzerine
işlenmiş Roma dönemine ait
Herkül kabartması ilgi odağı
haline geldi. Daha önce de
definecilerin hedefi haline gelen
Herkül kabartması ihtişamı ile
göz kamaştırıyor.



İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontro-
lünden çıkan otomobil koruma demirlerine
çarptı. Kaza sürücü yaralandı. Kaza Bursa-
Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde mey-
dana geldi. Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde
olan sürücü Batuhan K.(22) yönetimindeki
16 CED 35 plakalı otomobil sürücüsünün
kontrolünden çıktı. Karayolu ortasındaki
orta refüje çıkan araç, koruma tellerine
çarparak durabildi. Kazada sürücü Batuhan
K. yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kal-
dırıldılar. Yaralının sağlık durumunun iyi
olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen araç çekici
yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis kazayla
ilgili soruşturma başlattı. (İHA)
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bur-
sa için turuncu uyarıda bulundu.
Dün akşam 18.00’da başlayan ve bu
gece 23:59’a kadar sürmesi beklenen
uyarıda şu ifadelere yer verildi: “Gü-
ney yönlerden (Lodos) fırtına ve kuv-
vetli fırtına (50-80 km/saat), zaman
zaman hamleli olarak tam fırtına
(80-100 km/saat) bekleniyor ! Ağaç
ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba
ve doğalgaz kaynaklı baca gazı ze-
hirlenmesi ile ulaşımda aksamalar
gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve
tedbirli olunmalıdır.” 

Bursa’da şiddetli lodos büyük
olumsuzluklara sebep vermezken,

vatandaşlara da zor anlar yaşattı.
Havanın yağışsız olmasını fırsat bi-
lenler, çarşıya çıktığına çıkacağına
pişman oldu. Kısa aralıklarla etkili
olan lodos sebebiyle, ellerinde çanta
olanlar yakınlarının yardımı ile yü-
rüdü. Saçları bir birine dolananlar
ise ne yapacağını şaşırdı. (İHA)

Bursa’da kontrolünü kaybeden sürücü
anayolda önce bariyerlere ardından aydın-
latma direğine çarparak takla attı. Feci kazada
3 kişi ağır yaralanırken, otomobildeki alkol
şişeleri kameralara yansıdı. Sağ şeritten iler-
leyen bazı otomobil sürücülerinden
şüphelenen trafik polisleri ise
kaza yerinde 2 sürücünün
alkollü çıktığını tespit etti.
Kaza saat 02.30 sıralarında
merkez Osmangazi İlçesi
Bursa-Ankara karayolu Sıra-
meşeler mevkiinde meydana gel-
di. Edinilen bilgiye göre, 06 CBP 756
plakalı aracıyla Yıldırım istikametine seyir
halinde olan Mehmet B., direksiyon haki-
miyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil,
önce bariyerlere ardından yol kenarındaki
aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kaza
sonucu sürücü Mehmet. B. ile otomobilde
bulunan Çağrı G. ve Eylül A., araç içinde
sıkıştı. Çevredekiler olay yerine koşarken,

durum 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve
itfaiye ekibi sevk edildi. Kullanılamaz hale
gelen otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekip-
lerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılıp,
sağlık görevlilerine teslim edildi. Olay yerinde

ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çev-
redeki en yakın hastanelere

sevk edildi. Öte yandan
hastaneye kaldırılan ya-
ralıların durumunun ağır
olduğu öğrenildi.

KAZA YERİNDEN
GEÇEN ALKOLLÜ ÇIKTI

Olay yerinde tahkikat başlatan trafik
polisleri, bazı araç sürücülerin kontrolsüz
ilerlediği görünce, şüphe üzerine alkol testi
yaptı. Bazı sürücüler ise kaçmak isterken
kaza yerinde tıkanan trafikte yakalandı.
Alkolmetreye üfleyen 3 sürücünün ikisi al-
kollü çıktı. 2 sürücüye toplamda 3646 lira
ceza kesilirken, ehliyetlerine ise 6 ay el ko-
nuldu. (İHA)

Olay, önceki gün saat
15.00 sıralarında mer-
kez Yıldırım ilçesi Şi-
rinevler Mahallesi Ulu-
batlı Hasan Sokak’ta
4 katlı bir apartmanın
giriş katında meydana gel-
di. İddiaya göre, İsmet Y. (30)
alt komşusu Süleyman Ö. (23) ile ço-
cukların ses yapmasına sinirlenerek

tartışmaya başladı. Tartışmanın bü-
yüdüğü olayda İsmet Y., belindeki
silahı çıkartarak Süleyman Ö.’ye ateş
etmeye başladı. Vücuduna altı mermi
isabet eden genç adamın eşi 112 Acil
Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve

Araştırma Hastanesine kaldırılan
Süleyman Ö. ameliyata alın-

dı.
Olay sonrası hare-

kete geçen Asayiş Şube
Müdürlüğü Cinayet
Büro Amirliği ekipleri

kaçan şüpheli İsmet Y.’yi
gözaltına aldı. Emniyetteki

işlemleri tamamlanan zanlı,
mahkemece tutuklanarak cezaevine

gönderildi. (İHA)

Kontrolden çıkan otomobil orta
refüje çıktı: 1 yaralı

Bursa’da 100 polisin katılımıyla
masaj salonlarına denetim yapıldı.
Yapılan denetimlerde idari eksik-
likleri bulunan 10 işyerine işyerine
işlem yapıldı. Bursa İl Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Şube Müdür-
lüğü Ahlak Büro Amirliği koordi-
nesinde çeşitli kısım ekipleri ve
yunus timlerinin katılımıyla mer-
kez ilçelerde faaliyet gösteren 18
masaj salonuna 100 polisin katı-
lımıyla denetim yapıldı. Yapılan
denetimlerde idari eksikleri bu-
lunan 10 iş yerine işlem yapılırken,
uygulamanın vatandaşların huzur
ve can güvenliği amacıyla yapıldığı
bildirildi. (İHA)

İnegöl ilçesinde bir otomobilin
çarpması sonucu yaralanan bi-
siklet sürücüsü hastaneye kaldı-
rıldı. Yunus B. idaresindeki 16
PJ 532 plakalı otomobil, Metal
Sanayi Kavşağı’nda yolun karşı-
sına geçmeye çalışan Nermin
K’nin kullandığı bisiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bisikletten
savrulan Nermin K. yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl
Devlet Hastanesine kaldırılan
kadının sağlık durumunun iyi
olduğu öğrenildi. Olay yerinden
kaçtığı iddia edilen ve Mesudiye
Mahallesi’nde yakalanan otomo-
bil sürücüsü Yunus B. ise polis
merkezine götürüldü. (AA)

Bursa’da evlere dadanan kadın
hırsızların peşine düşen Bursa po-
lisi şüphelileri kıskıvrak yakalamayı
başardı.

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi
Piremir Mahallesinde bulunan 3
ikamete giren kadın hırsızlar top-
lamda 100 bin liralık ziynet eşyası
ve döviz çaldı. İhbar üzerine ha-
rekete geçen Asayiş Şube Müdür-
lüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri
şüphelilerin olayı gerçekleştirdiği
ve sonrasında yer alan 150 gü-
venlik kamerasını inceleme altına
alarak eşkallerini belirlemeyi ba-
şardı. Şüphelilerin Yıldırım ilçesi
Şirinevler Mahallesinde bulunan
evlerinde ikamet ettiğin belirleyen
ekipler baskın düzenledi. Yapılan
baskın sonucu iki kadın gözaltına
alındı.

Emniyetteki işlemleri tamam-
lanan iki kadın daha sonra adliyeye
sevk edildi. Hırsızlığı gerçekleş-
tirdikleri şüphelilerin evlerin bu-
lunduğu sokaklarda soğukkanlı
bir şekilde gezmeleri ve evlere gir-
me anları güvenlik kameralarına
yansıdı. (İHA)

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik
Başkanlığı, geçtiğimiz Kasım ayına
dair kaza bilançosunu kamuoyu ile
paylaştı. Bir ay boyunca ülke genelinde
meydana gelen 44 bin 962 kazada 228
kişi hayatını kaybederken yaralanan
24 bin 204 kişi hastanelerde tedavi
altına alındı. Yılının ilk 11 aylık döne-
minde ise ülke genelinde vuku bulan
443 bin 843 kazada 2 bin 100 kişi kaza
yerinde can verdi. Yaralanan 268 bin 832
kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Ka-
zalardan 187 bin 763’üne sürücü, 20 bin
290’nına yaya, 835’ine yol ve 2 bin 644’üne
yolcu kusurları sebebiyet verdi.

Kırmızı ışık ihlali yapan 5 bin 191 sürücü
de kazalara davetiye çıkardı. ‘Taşıt giremez
trafik işareti bulunan yerlere’ giren 5 bin 191
sürücü de onlarca ocağın sönmesine sebep
oldu. 2022’de onlarca ocağın sönmesine sebep
olan bin 685 yaralamalı ve ölümlü kazaya ise

alkollü sürücülerin karıştığı
tespit edildi. Hız tutkunu

bin 672 sürücü de ka-
zalara sebep oldu.

Yılın 11 aylık dö-
neminde kuralları çiğ-
neyen sürücülere ceza

yağdı. 4 bin 361 yayaya
kuralları hiçe saydıkları

için ceza yazılırken 22 bin
139 yolcuya da ceza kesildi. 3

milyon 601 bin 754 sürücüye çeşitli
kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uy-

gulanırken kameralarca tespit edilen
kural ihlalleri sebebiyle de 17 milyon
405 bin 114 araç plakasına ceza ya-
zıldı. Alkol alıp direksiyon başına
geçen 195 bin 573 sürücü dene-
timlerde trafik polisine yakalandı.
1 milyon 210 bin 123 araç da çeşitli
sebeplerden ötürü trafikten men
edildi.

Kural tanımaz sürücüler met-
ropol şehirlerde de onlarca ölümlü
trafik kazasına karıştı. Resmi ve-
rilere göre yılın ilk 11 ayda mey-
dana gelen kazalarda Ankara’da
94, İstanbul’da, 119, İzmir’de 97
ve Bursa’da 67 kişi hayatını kay-
betti. Bursa’da geçtiğimiz Kasım
ayında 620 yaralamalı kaza
meydana geldi. Bu kazalar so-
nucu kentte 6 kişi hayatını
kaybederken yaralanan 887
kişi de hastanelere kaldırılarak
tedavi altına alındı. Şehirde
yılın 11 aylık döneminde ise
6 bin 636 yaralamalı kaza
meydana geldi. 67 kişi kaza
yerinde hayatını kaybederken

9 bin 409 kişi de yaralandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü, sü-

rücülerin anlaştığı kazaların ise ra-
kamlara dahil olmadığını duyurdu.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı’nın
hayata geçirdiği sıkı
tedbirlere rağmen
kuralları çiğneyen
sürücüler yine yolları kan
gölüne çevirdi. Resmi
verilere göre, Türkiye
genelinde yılın Ocak-
Kasım ayı döneminde
meydana gelen 443 bin
843 trafik kazasında 2 bin
100 kişi hayatını
kaybederken, 268 bin 832
kişi yaralandı. Bursa’da
ise 11 aydaki kazalarda 
67 kişi hayatını kaybetti.

Yollar kan gölüne döndü: 

2 bin 100 kayıp

Meteorolojiden turuncu uyarı 
Bursa’da şiddetli lodos hayatı
olumsuz yönde etkiledi.
Vatandaşlar yolda yürümekte
zorlanırken, Meteoroloji ise
hafta sonu etkili olacak fırtına
konusunda uyardı.

Bursa’da kontrolünü kaybeden
sürücü anayolda önce bariyerlere
ardından aydınlatma direğine
çarparak takla attı. Olay yerinden
geçen sürücülerden şüphelenen trafik
polisleri ise kaza yerinde 2 sürücünün
alkollü çıktığını tespit etti.

Bursa’da çocukların ses
yapmasından dolayı çıkan
tartışma sonucu komşusuna
kurşun yağdıran zanlı,
emniyetteki işlemlerinin
ardından sevk edildiği
mahkemece tutuklanarak
cezaevine gönderildi.

Çocukların sesine kızdı,
komşusuna kurşun yağdırdı 

Kaza yerinde alkollü
yakalandılar 

Masaj salonlarına
polis denetimi 

İnegöl’de 
otomobilin çarptığı
bisikletli yaralandı  

Ev fareleri 
150 güvenlik 
kamerası incelenerek
yakalandı 
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Yürüttüğü akademik ve bilimsel çalış-
malar ile sektöre çok sayıda deneyimli per-
sonel kazandıran BUÜ Mennan Pasinli At-
çılık MYO, yetiştiricilik alanındaki işbirliğinin
artırılması ve performansı yüksek taylar
elde etmek hedefiyle Güzelocak Ekürisi ile
ortak çalışmalar yürütecek. İşbirliği proto-
kolü Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
ve İşletme Sahibi Ahmet Güzelocak arasında
imzalandı. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet
Saim Kılavuz, toplumdan gelen işbirliği ta-
leplerine her zaman açık olduklarını belirtti.
Üniversite olarak tüm fakülte, yüksekokul
ve diğer birimler ile proje üretmeye gayret

gösterdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet
Saim Kılavuz, “Türkiye’nin en köklü üni-
versiteleri arasında yer alıyoruz. Farklı alan-
larda eğitim-öğretim hizmeti veriyoruz.
Bunun yanı sıra akademik ve bilimsel an-
lamda çalışmalara devam ediyoruz. Bizlere
ulaşan tüm istek, talep ve önerilere karşılık
verme gayretindeyiz. İmzalayacağımız pro-
tokol de bu çeşitliliğin ve bilgi birikiminin
en güzel örnekleri arasında yer alıyor. İş-
birliğimizin hayırlara vesile olmasını dili-
yorum” şeklinde konuştu.

Mennan Pasinli Atçılık MYO Müdürü
Doç. Dr. Gülşen Goncagül de, firmanın
sektördeki öncü işletmelerden birisi oldu-
ğunu söyledi. Geçmişte firma ile ortak ça-
lışmalar yürüttüklerini kaydeden Doç. Dr.
Gülşen Goncagül, “Firmamız geçmişte bir
tayımızı satın almıştı. Daha önce Gazi Ko-
şusu’nu kazanan Graystorm’un da sahipleri.
Yaptığımız bu protokol çerçevesinde oku-
lumuz bünyesinde bulunan kısrakların
hiçbir bedel ödenmeksizin Güzelocak Ekü-
risi’nin aygırları tarafından aşımı sağlana-

caktır. Böylelikle atçılık camiasında üni-
versitenin yetiştiricilik yönüyle de destekleri
devam edecektir. Birlikte güzel çalışmalara
imza atacağımıza inanıyorum” açıklama-
sında bulundu.

İşletme Sahibi Ahmet Güzelocak ise,
Bursa Uludağ Üniversitesi ile işbirliğine
gitmekten büyük bir onur duyduklarını
söyledi. Öğrencilerin derslerde edinecekleri
teorik bilgileri, bu protokol ile pratiğe dön-
üştürebileceklerini kaydeden Ahmet Gü-
zelocak, “Firma olarak üniversitemize bir
nebze olsun katkı sağlayabilirsek ne mutlu
bizlere. İşbirliğimiz sonucunda yapılacak
çekimlerin ardından dünyaya gelecek tay-
larımız, sahaya çıkma seviyesine ulaştıkla-
rında firma olarak bunları satın alma ga-
rantisi veriyoruz. Üniversitemiz ve Meslek
Yüksekokulumuz en iyisini hak ediyor”
dedi. Törende BUÜ Meslek Yüksekokulları
Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Takın,
Mennan Pasinli MYO ile firma yöneticile-
rinin yanı sıra öğrenciler de hazır bulundu.

Yenişehir ilçesinde gençler ve
çocuklar için bütün imkanlar se-
ferber edilerek onların hizmetine
sunuluyor. Eğitimden, spora, sosyal
etkinliklere kadar birçok hizmeti
gençler ve çocukların hizmetine
sunan Yenişehir Belediyesi hayatın
her alanında onların yanında yer
alıyor. Her zaman gençlerin yanında
yer aldıklarını belirten Yenişehir
Belediye Başkanı Davut Aydın,
“Matay Spor Tesislerinde çocukla-
rımızla basketbol oynadık. Gele-
ceğimizin teminatı gençlerimizin
ve çocuklarımızın spor faaliyetlerine
katkı sunmak, moral ve motivas-
yonunu artırmak için her daim
yanlarında oluyoruz. Eğitimden
spora sosyal aktivitelere kadar eli-
mizden gelenin en iyilerini yapmak
için çalışıyoruz. Son olarak Gençlik
ve Spor Bakanımız Mehmet Mu-
harrem Kasapoğlu, ilçemize kapalı
spor salonu, kapalı yüzme havuzu,
iki halı saha tesisi, iki voleybol ve
basketbol sahası yapımının sözünü
verdi. Bu yatırımlarında hizmete
girmesiyle spor tesisleri anlamında
çok önemli bir yere geleceğiz” diye
konuştu.

Başkan Aydın, “ Bunun dışında
okullarımızdaki öğrencilerimiz ile
bir araya gelerek onların istek ve
beklentilerini fikirlerini dinliyoruz.
Onları Belediye Başkanı, Kayma-
kam, Emniyet Müdürü, Milli Eğitim
Müdürlüğü gibi makamlarda bir
günlüğüne getirerek yapılan işlerin
işleyişini görmelerini sağlıyoruz.
Dün olduğu gibi bugün de bundan
sonrada her zaman çocuklarımızın
yanında yer alacağız” şeklinde ko-
nuştu. (İHA)

Karacabey’de parke
taşı çalışmalarıyla
mahalleler
güzelleşiyor 

Karacabey Belediye Başkanı Ali
Özkan, şehrin dört bir yanında ya-
pılan çalışmaları yerinde incelemeyi
sürdürüyor. Özkan, mahalle sa-
kinleri ve muhtarlarla da istişare
ederek, çalışmalar hakkında fikir
alışverişinde bulunuyor. Bir süredir
kırsal mahallelerde yapılan çalış-
maları yerinde denetimler yapan
Özkan, son olarak Ekinli Mahalle-
sini ziyaret etti. Mahalle Muhtarı
Mehmet Serik ve mahalle halkının
da eşlik ettiği incelemelerde Özkan,
yapılan parke taşı çalışmalarıyla
meydanların daha da güzelleştiğini
söyledi. 

Özkan burada yaptığı konuş-
mada, “Karacabey’imizde, Marmara
Denizi’nin kıyısında, meşhur Ko-
caçay’ın yanı başındaki bu güzel,
şirin yerleşim yerinde, muhtarı-
mızın ve vatandaşlarımızın parke
kilit taşı çalışmalarıyla ilgili talepleri
vardı. Ve neticesinde bu çalışmaları
gerçekleştirdik. Göründüğü üzere
çok güzel bir şekil aldı. Daha önce,
imamımızın lojmanıyla ilgili sıkın-
tılar vardı, el birliği ile o inşaatımız
da tamamlanmış durumda. Bu zi-
yaretimizde de hem muhtarımızın
hem de vatandaşların çeşitli ta-
leplerini de dinleme imkanımız
oldu. İnşallah peyder pey onları
da hayata geçireceğiz” dedi. Mahalle
Muhtarı Mehmet Serik ise “Dü-
ğünlerde, cemiyetlerde, hayırlarda
kullanmayı düşünüyoruz bu mey-
danı. Belediyemizin sayesinde parke
taşı çalışmasıyla görüntü şahane
oldu. Emeği geçen herkese teşekkür
ederiz” dedi. (Bülten)

Bu ilçede çocuklar
ve gençler 
çok şanslı   

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emi-
ne Erdoğan’ın himayesinde; Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm
Türkiye’de başta kamu kurum ve ku-
ruluşları olmak üzere üniversite, okul,
hastane, alışveriş merkezleri ve nüfusun
yoğun olduğu yerlerde geri dönüşebilen
atıkların kontrol altına alınması için
“Sıfır Atık Projesi” başlatılmıştı. İsrafın
önlenmesini, kaynakların daha verimli
kullanılmasını, oluşan atık miktarının
azaltılmasını, etkin toplama sisteminin
kurulmasını ve atıkların geri dönüştü-

rülmesini hedefleyen proje kapsamında
Bursa Büyükşehir Belediyesi de dönü-
şümde önemli bir mesafe kat etti. Atık-
ların kaynağında ayrılmasını sağlamak
amacıyla Büyükşehir Belediyesi hizmet
binasında tüm katlara atıklar için ayrı
ayrı toplama kutuları konulurken, tüm
personele geri dönüşümün önemi ve
sıfır atık projesi hakkında eğitim verildi.
Hizmet binası bünyesinde atılan adım-
larla her yıl yüzlerce ağacı kesilmekten
kurtaran Büyükşehir Belediyesi, bu ko-
nuda toplum genelinde bir bilinç oluş-

turulması için düğmeye bastı.
“ATIK DEYİP, GEÇMİYORUZ”
Büyükşehir Belediyesi tarafından

yaya hareketliliğinin yoğun olduğu
park, bahçe ve meydanlara 223 adet
geri dönüşüm kutusu ile 109 adet geri
dönüşüm konteyneri yerleştiriliyor.
Hayvanat Bahçesi’nden başlatılan uy-
gulama kapsamında bütün vatandaşlara
geri dönüşüm seferberliğine davet eden
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sü-
leyman Çelik, “Atık deyip geçmemiz

gerekiyor. Atmış olduğumuz bu adım
gerçekten çok önemli. Biliyorsunuz ki;
teknolojik gelişmeler, hayat standart-
ların artması ile atıklarımızı bir nebze
de olsa fazlalaşmasına etken. Proje ile
ekonomiye katkı sağladığımız gibi en
büyük kazancı ise doğaya sağlıyoruz.
Bütün vatandaşlarımızdan geri dönü-
şüme katkı vermelerini bekliyoruz.
Çünkü daha sağlıklı bir çevre toplumun
bütün fertlerinin katılımıyla daha müm-
kün olacaktır” dedi. 

(Bülten)

Sıfır atık bilinci Bursa’yı sarıyor   
Dönüşebilen atıkların
kontrol altına alınması
amacıyla “Sıfır Atık Projesi”
kapsamında hizmet
binasında uyguladığı
dönüşümle her yıl yüzlerce
ağacı kesilmek kurtaran
Bursa Büyükşehir
Belediyesi, sıfır atık bilincini
kent geneline yayıyor. Bu
kapsamda vatandaşların
yoğun olarak kullandığı
park ve meydanlara 223
adet geri dönüşüm kutusu
ile 109 adet geri dönüşüm
konteyneri yerleştirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım
Orman Müdürlüğü, Orhaneli İlçe Tarım
ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle düzen-
lenen proje ile buğday ve arpa dağıtım
törenine İl Tarım ve Orman Müdürü
Hamit Aygül, Bursa Büyükşehir Belediyesi
Başkan Vekili Süleyman Çelik, Orhaneli
Belediye Başkanı Ali Aykurt, AK Parti İlçe
Başkanı Ramazan Turhan İlçe Tarım Mü-
dürü İbrahim Ethem Turan ve vatandaşlar
katıldı.

Bursa Tarım ve Orman Müdürü Hamit
Aygül, “Tahıl, insanlığın yerleşik hayata
geçip geleneksel tarıma başlandığından bu
yana en çok üretilen ve tüketilen tarımsal
ürün gruplarından biri olmuştur. Buğday
ve arpa ilk kültüre alınan bitkiler arasında
yer almakta olup o zamandan günümüze
stratejik özelliğini korumuştur. Pandemi
ile birlikte değişen şartlar her sektörde ol-
duğu gibi tarımsal üretimi de olumsuz et-
kilemiş gıda arzında sorunlara yol açmıştır.
Bu sorun beraberinde özellikle buğdayı
daha önemli hale getirmiştir. Dünyada
2021-22 üretim sezonunda buğday üreti-
minin bir önceki yıla göre yüzde 1’li artışla
781 milyon ton olacağı tahmin edilmekte
olsa da 2022-2023 üretim sezonu için,

savaş, hasat alanlarının daralması ve kuraklık
nedeniyle üretimde azalış yaşanabileceği
öngörülmektedir. Dünyada üretim daral-
masına karşın ülkemizde önemli artış göz-
lenmektedir. Geçtiğimiz yıl Bursa’da ek-
meklik buğday üretimimiz 211 bin 13 ton
iken bu yıl yüzde 18 artış ile 249 bin 726
ton tahmin edilmektedir. Arpa üretimimiz
41 bin 224 ton iken yüzde 15 artışla 47
bin 480 ton olacağın tahmin ediliyor” dedi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt,
“Türkiye’de tarımla olan ilgi ve alakanın
daha ileri düzeylere gelmesi için güzel işler
yapılıyor. Dağıtılan tohumlar çok niteliklidir.
Bu tohumlar tarlaların verimli kısımlarına
ekilirse, verimlilik artacaktır” diye konuştu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
Süleyman Çelik de Büyükşehir Belediyesi
olarak her zaman çiftçinin yanında olduk-
larını kaydederek, “Bursa’mız tarım ve or-
man şehri. Çok bereketli topraklarımız var.
Fakat bununla övünmek yetmez, yetmiyor
da. Bu bereketli topraklardan elde edilen
ürünleri katma değere dönüştürmemiz ge-
rekli. Bunun için bilgi, birikim ve tecrübenin
yanında makina ve ekipman gibi dona-
nımlarla çiftçimizin desteklenmesi gerekiyor
ve bu desteği de verdiğimize inanıyoruz”
dedi. Törende 60 çiftçiye yüzde 70 hibe
destekli kişi başı 100’ er kilo toplamda 6
ton arpa ve buğday dağıtıldı. Çiftçiler de
katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye-
si’ne teşekkür ettiler. (İHA)

Yıldırım Belediyesi, Âşık Yaşar Reyha-
ni’yi vefatının 16’ncı yıl dönümünde, dü-
zenlediği program ile andı. Ünlü Halk
Ozanı Âşık Yaşar Reyhani, vefatının 16’ncı
yıl dönümünde Yıldırım Belediyesi ve
BEDFE iş birliği ile gerçekleştirilen program
ile anıldı. Organizasyona, Yıldırım Belediye
Başkanı Oktay Yılmaz, BEDFE Başkanı
Ömer Ömeroğulları, dernek başkanları
ve vatandaşlar katıldı. Yıldırım Belediyesi
tarafından hazırlanan Âşık Yaşar Reyhani
biyografi belgeseli ile başlayan program
ünlü ozanların bütün ustanın eserlerini
sunması ile devam etti. 

“ÂŞIK REYHANÎ’NİN TÜRBEDARLIĞINI 
YAPMAK ŞEREFTİR”
Reyhani’yi anmak ve mirasını gelecek

kuşaklara taşımak amacıyla ‘Âşık Yaşar Rey-
hani’yi anma programı düzenlediklerini be-
lirten hayata Yıldırım Belediye Başkanı
Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak,

kadim medeniyetimizin tüm kandillerine
hizmet etmek, onları geçmişten geleceğe
taşımak boynumuzun borcu. Âşık Yaşar
Reyhani’nin türbedarlığını yapmak bizim
için bir şereftir. Reyhani gibi bir ismi,
şehirlere sığdırmaya çalışmak haksızlık ola-
caktır. O hayatı, sanatı ve eserleriyle mille-
timize mâl olmuş bir isim.  Âşık Reyhani’nin
kabrine, hatıralarına ev sahipliği yapmanın
bize yüklediği ayrı bir sorumluluk olduğunu
düşünüyoruz. Aşık Reyhani, 1932 yılında
Erzurum’da başlayan dünya yolculuğunu,
16 yıl önce Bursa’da rahmeti rahmana ka-
vuşarak tamamlamıştı. Yıldırım Belediyesi
olarak Reyhani’yi ve âşıklık kültürünü ya-
şatacağız. Rabbim bu milleti vatansız,
ezansız ve ozansız bırakmasın” dedi.

BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR 
Aşık Yaşar Reyhani’yi rahmet ve minnetle

anan Bursa Erzurum Federasyonları Dernek
Başkanı Ömer Ömeroğulları, “Aşık Yaşar
Reyhani’nin isminin yaşatılmasında çok
emeği olan Yıldırım Belediye Başkanımız
Oktay Yılmaz’a ve ekibine çok teşekkür
ediyorum. Yıllar da geçse de nesiller de de-
ğişse Aşık Yaşar Reyhani yine dillerde yine
gönüllerde olacaktır” diye konuştu. Program,
çiçek takdimiyle sona erdi.

(Bülten)

Yüksek performansları taylar BUÜ’de yetişecek 
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ)
Mennan Pasinli Atçılık Meslek
Yüksekokulu, yüksek performanslı
taylar elde edebilmek hedefiyle
sektörün öncü firmalarından
Güzelocak Ekürisi ile işbirliği
protokolü imzaladı.

Orhaneli’de çiftçiye 6 ton
arpa ve buğday dağıtıldı  
Orhaneli ilçesinde üreticilere
sertifikalı buğday ve arpa
tohumu dağıtıldı. Ünlü Türk Ozanı Âşık Reyhanî,

vefatının 16’ncı yıl dönümünde
Yıldırım Belediyesi Ve Bursa
Erzurum Dernekleri
Federasyonu’nun düzenlediği
program ile anıldı.

Âşık Reyhanî vefatının 16’ncı
yılında Yıldırım’da anıldı  
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AA muhabirinin Indicata’nın
ikinci el online pazar raporundan
derlediği verilere göre, Türkiye ikinci
el online binek ve hafif ticari araç
pazarında geçen ay 168 bin 181
adet (ilandan tamamen kaldırılan
araçlar satılmış kabul edildiğinde)
satış gerçekleşti. Bu yılın kasım
ayında satışlarda ekim ayına kıyasla
yüzde 16,2, ilk 11 ayın toplamında
geçen yılın aynı dönemine kıyasla
yüzde 10 artış kaydedildi.

İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN 
YÜZDE 47’Sİ SATILDI
Kasımda ikinci el online satışlar

içinde binek araçların payı yüzde
81, hafif ticari araçların payı yüzde
19 olarak belirlendi. İkinci el online
binek ve hafif ticari pazarında ilana
çıkan araç adedi kasımda 361 bin
382 olurken, ilana koyulan araç sa-
yısı önceki aya kıyasla yüzde 1 arttı.
İlana çıkan araçların yüzde 47’si
satıldı.

FİYATLAR HAFİF ARTTI
İkinci el pazarında en çok satışı

gerçekleşen ilk 32 markanın 258
modeline ait 2 bin 543 varyantın

2010-2021 model yıllarındaki 123
bin 620 ilanının fiyat değişimleri
incelenerek yapılan analize göre,
kasımda ikinci el online binek ve
hafif ticari araç pazarında perakende
fiyatların bir önceki aya göre yüzde
1,45 arttığı gözlendi.

SATIŞLARDA EN BÜYÜK 
PAY DİZELİN
Türkiye ikinci el online binek ve

hafif ticari pazarı motor tipine göre
değerlendirildiğinde, Kasım 2022’de
en yüksek payı 107 bin 111 adetlik
satış ve yüzde 63,7 payla dizel oto-
mobiller aldı. Dizel otomobilleri,
56 bin 135 satış ve yüzde 33,4 payla
benzinli, 2 bin 547 satış ve yüzde
1,5 payla hibrit otomobiller takip
etti. Oto gazlı otomobillerin payı
da 1.975 satışla yüzde 1,2 olurken,
elektrikli otomobillerin payı ise 413
satışla yüzde 0,2 olarak belirlendi.

Ayrıca geçen ay 55 bin 723 adetle
en çok C segment araç satıldı. İkinci
el online binek ve hafif ticari araç
pazarında satışlarda en yüksek paya
yüzde 37 ile 0 ile 4 yaş aralığındaki
araçlar sahip oldu.

GÜNLÜK 450 BİNDEN 
FAZLA İKİNCİ EL ARAÇ 
DATASI ANALİZ EDİLİYOR
Makine öğrenmesi, yapay zeka

ve büyük verinin birleşmesinden
oluşan iş zekası seti Indicata, Tür-
kiye’deki ikinci el online araç paza-
rını tarayarak günlük 450 binden
fazla ikinci el araç datasını analiz
ediyor. Rapordaki satış verileri, ikin-
ci el ticareti yapan 40 binden fazla
kurum ve kuruluşun online pazarda
verdikleri ilan verilerine dayanıyor.
Bunlar arasında Sahibinden, Ara-
bam, Letgo, VavaCars gibi listeleme
sitelerinin yanı sıra OEM’lerin ku-

rumsal 2. el web siteleri, Leaseplan,
Intercity ve Otokoç gibi yüksek
adetli satışların gerçekleştiği kurum
ve platformlar yer alıyor. Rakamlar
içerisinde bireysel araç ilanlarına
ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ti-
careti yapan kurumlar, iki sebeple
satışa sundukları araçların ilanlarını
geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar
koşullarına göre ilandaki araçların
fiyatını revize ederek yeniden ilanı
yayınlıyor. Bu ilanların yeniden ne
zaman yayınlandığı da Indicata ta-
rafından takip ediliyor. İkinci olarak,
ticaret yapan kurum, aracını sattığı
için ilandan çekiyor ve yeniden sa-
tışa sunacağı bir aracının ilanını
yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilan-
ları, yani ilandan tamamen kaldı-
rılan araçlar “satış” olarak kabul
ediliyor. (AA)

Mudanya ilçesinde, Tür-
kiye’de en çok bilinen ve
tercih edilen çeşitlerden
Gemlik zeytininin yağa yolcu-
luğu başladı. “Kara”, “Kaplık” ve
“Kıvırcık”ın yanı sıra Mudanya sa-
hilindeki turistik mahalle “Trilye”nin
adıyla da anılan, meyveleri orta bü-
yüklükte ve silindirik, yağ oranı yüz-
de 29 olan bu zeytin çeşidi sofralık
ve yağlık olarak değerlendiriliyor.
Mudanya’da, ana vatanı Güney Mar-
mara olan Gemlik zeytininin hasa-
dına başlayan üreticiler, tırmık ve
makine yardımıyla topladıkları ürünü
sofralık ve yağlık olmak üzere sınıf-
landırıyor.

Yağlık olanlar yağhanelere götü-
rülerek yıkama, kırma, pres işlem-
lerinin ardından suyu ve yağı birbi-
rinden ayrıştırılıyor. Zeytinler, iş-
lemlerin tamamlanmasından sonra
zeytinyağı olarak raflarda yerini alı-
yor. Marmara Zeytin Tarım Satış
Kooperatifleri Birliğine (Marmara-
birlik) bağlı 150 Sayılı Mudanya Zey-

tin
T a -

rım Satış
Kooperatifinin Yönetim Kurulu Baş-
kanı Cüneyt Soylu, AA muhabirine,
ilçede şu ana kadar dolu vuruğu ve
üst yağlık zeytini olmak üzere 3 bin
tona yakın yağlık zeytinin toplandı-
ğını söyledi.

Üreticilerin rekolteden ve
açıkladıkları alım fiyatlarından
memnun olduğunu belirten
Soylu, şöyle konuştu: “Şu ana
kadar üreticimizin bize teslim
etmiş olduğu zeytinin mik-
tarı yaklaşık 12 bin ton ci-
varında. Parasal değerleri ise
280 milyon lirayı bulmuş du-
rumdadır. Geçen sene bölge-
mizde yaklaşık 12 bin ton re-
kolte, 7 bin ton da bize teslim edilen
zeytin miktarı vardı. Bu sene bölge-
mizde yaklaşık 2 katı zeytin bekle-
mekteyiz. Çünkü geçen sene biraz
kıştan dolayı da zeytinlerimizde hasar
meydana gelmişti. Dolu vuruğu ola-
rak değerlendirilen ve zeytinyağı üre-
timinde kullanılan zeytinin miktarı
yaklaşık 1000 ton civarında. Üst yağ-
lık zeytinlerimiz de yağ üretiminde
kullanılıyor ve bunların da miktarı
2 bin ton civarında.”

“YAĞLAR ÇOK 
KALİTELİ ÇIKIYOR”
Çiftçi Alparslan Yağcı da zeytinde

bu sezon verimin hem Türkiye
hem Mudanya açısından bol ol-

duğunu vurguladı. Üretimden ha-
sada geçen süreç hakkında bilgi
veren Yağcı, şunları anlattı: “Zey-
tinde, ilkbaharda gübreleme, budama
ve periyotlar halinde ilaçlama işinin
ardından sonbaharda kış bakımının

yapılmasıyla hasat hazır-
lıklarına başlarız. Hasatta
hava durumu önemli bir
etken çünkü açık havada
çalıştığımız için hava biz-

ler için önemlidir.
Zeytin kış meyve-
si olduğu için ha-
sadımızı bir an
önce bitirmeye
çalışırız. Daha
sonra ürünümü-
zü yağhaneye ya
da Marmarabirlik

aracılığıyla koope-
ratif havuzlarına
götürürüz.”

Yağcı, devletin
üreticilere sağladığı imkanların yanı
sıra Marmarabirlik tarafından sele,
gübre, ilaç ve mazot desteklerinde
bulunulduğunu ifade ederek, bundan
memnuniyet duyduklarını dile ge-
tirdi. Yağhane işletmecisi Berk De-
mirhisar da üreticilerin getirdiği zey-
tinleri sırasına göre makineye dök-
tüklerini belirtti. Yıkamadan sonra
kırma, yoğurma ve pres işlemleriyle
zeytinyağı elde ettiklerini aktaran
Demirhisar, “Bu sene rekolte çok gü-
zel ve ürün bol. Zeytin de kaliteli,
çürük ve kurt yok. Bundan dolayı
yağlar çok kaliteli çıkıyor.” dedi. (AA)

Küresel pay piyasaları, merkez
bankalarının para politikalarına iliş-
kin belirsizliklerle karışık bir seyir
izlerken, gelecek hafta gözler başta
ABD Merkez Bankası (Fed) olmak
üzere merkez bankalarının para po-
litikası kararlarına çevrildi. Dünya
genelinde hafta boyunca açıklanan
makroekonomik veriler ekonomilere
ilişkin karışık sinyaller verirken,
özellikle Fed Başkanı Jerome Po-
well’ın nihai faiz oranıyla ilgili sözle
yönlendirmesi piyasalardaki oynak-
lığın başlıca sebebi oldu.

Analistler, nihai faiz oranına iliş-
kin yeterli sözle yönlendirmenin ya-
pılamaması ve açıklanan makroeko-
nomik verilerin karışık bir çerçeve
sunmasıyla küresel pay piyasalarında
satış baskısının arttığını dile getirdi.
Gelecek hafta Fed’in para politikası
kararları öncesinde ABD’de enflasyon
verilerinin açıklanacağını belirten
analistler, piyasalarda veriyle oy-
naklığın artabileceğini dile getirdi.
Cuma günü açıklanan verilere göre
ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE),
kasımda aylık yüzde 0,3 ve yıllık
yüzde 7,4 artarak beklentilerin üs-
tünde kaldı. Hafta boyunca açıklanan
makroekonomik verilerin halihazırda
belirsizlikleri artırdığına dikkati
çeken analistler, ÜFE’deki artışın fi-
yatlamaları daha da zorlaştırdığını
bildirdi. Para piyasalarındaki fiyat-
lamalarda Fed’in gelecek hafta yüzde
77 ihtimalle 50 baz puan faiz artı-
racağı öngörülürken, yüzde 23 ihti-
malle 75 baz puanlık faiz artışlarına
devam edeceği tahmin ediliyor. (AA)

“Bisikletli karavan”
fuarda sergilendi 

Elektrik destekli bisikletler için
karavan geliştiren Manisalı girişimci,
ilk ürünlerini İzmir’deki fuarda ser-
giledi. Manisa’da mimarlık yapan
Fevzi Aras, Kovid-19 salgını sonrası
talebin hızla arttığı karavan sektörüne
yeni bir soluk getirerek elektrik destekli
bisiklete uyumlu karavan tasarladı.
Bisikletle uzun turlara çıkan kişilere
pratik konaklama imkanı sunma he-
defiyle yola çıkan Aras, ürettiği ilk
karavanı Fuarİzmir’de açılan 2. Kamp,
Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekip-
manları Fuarı’nda ziyaretçilerin be-
ğenisine sundu. 

Fuarda sergilenen gözde ürünler
arasında yer alan karavan 50 kilogram
ağırlığında ve 150 kilograma kadar
yük taşıyabiliyor. Bir kişinin rahatlıkla
uyuyabileceği büyüklükteki karavanın
açılabilir pistonlu iki camı ve sabit
geniş ön camı bulunuyor. Disk freni
ve güneş enerjisi paneli paketi de bu-
lunan karavanın bisiklet turlarıyla il-
gilenenler için önemli bir alternatif
sunması bekleniyor. Klasik bisikletler
için ağır olan bu tip aparatların elektrik
destekli bisikletlerle taşınabilir hale
geldiğini, buradan yola çıkarak bisiklet
ve kampı birleştirme hayaliyle yola
çıktığını kaydeden Aras, şöyle konuştu:
“Bisiklet kullanıcıları genelde çadır
tercih ediyordu. Bu ürünün avantajı,
yalıtımlı olması. Yani içine girdiğinizde
mevsim gözetmeksizin size kamp
olanağı sunuyor. Yerden yüksek olması
nedeniyle daha güvenli, yani doğadaki
yabani hayvanlara karşı çadırdan çok
daha korunaklı. Farklı opsiyonlarımız
var. Önüne tente yapabiliyoruz, si-
neklik var. Pileli perde yapabiliyoruz
ve bataryaları şarj edebileceğiniz
ekstra bir güneş paneli paketimiz var.
Avrupa’da 1-2 firma var bu üretimi
yapan. Onlarla eş zamanlı olarak çı-
kardık. Türkiye’de bu anlamda ilk
ürün bizim ürünümüz. AR-GE’si yak-
laşık 1 yıl sürdü. Farklı model ve kon-
septlerde ürünlerimiz olacak. Ama
başlangıç olarak bu modeli seçtik. İlk
defa bu fuarda tanıtıyoruz, ürünü-
müzü yetiştirmek için uğraştık.” (AA)

Küresel piyasalarda
gözler Fed’e çevrildi 

Gemlik 
zeytininin
“yağhane”
yolculuğu
başladı 

Mudanya ilçesindeki
zeytinliklerden makine

ve tırmık yardımıyla
toplanan yüzde 29 yağ
oranına sahip zeytinler

yağhanede sıkılarak
ekonomiye

kazandırılıyor. 
150 Sayılı Mudanya

Zeytin Tarım Satış
Kooperatifi Başkanı

Cüneyt Soylu, “Geçen
sene bölgemizde yaklaşık

12 bin ton rekolte, 7 bin
ton da bize teslim edilen

zeytin vardı. Bu sene
yaklaşık 2 katı zeytin
beklemekteyiz” dedi.

İkinci el online otoda satışlar da fiyatlar da arttı 
Türkiye ikinci el online
binek ve hafif ticari araç
pazarında, satışlar kasım
ayında bir önceki aya göre
yüzde 16,2, fiyatlar da
yüzde 1,45 arttı.
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Tekke ve Zaviyelerin kapatılması ka-
nunu ile tarikat ve cemaatler bu arada Al-
evilik (1925’te) kapatılıp suç sayılmıştır.
Kapalı olanların günümüzde yeniden ka-
patılmasını istemek önceki kapatmanın
fasa fiso bir işlem olduğunu söylemek gibi-
dir. Yüzyıl önceki kapatmaya da  devrim
demek ayrı bir komikliktir.

Yüzyıldan beri kapalı olan, yasak olan
tarikat ve cemaatler nasıl oluyor da bu
kadar taraftar toplayabiliyorlar? Türklerin
din ve tarih anlayışında tarikatların önemli
bir yeri vardır. Kemalist değişimler tarikat-
ları da cemaatleri de yok edemedi. Aksine
Kemalizmin kedisi bir tarikata dönüştü.
Türbe ziyareti gibi Anıtkabir’e gidip gelme-
ler, şeyhlerin keramet hikayelerini gölgede
bırakan Kemal Paşa mitolojisi, anma ve
bağlılık törenleri Kemalizmi tarikat haline
getiren unsurlar değil midir?

Toplum kesimleri günümüzde siyasi
anlayışlarına göre gettolara ayrılmıştır. Her
getto kendi kahramanını abartırken kendi
içinden çıkan sapığını görmüyor duymu-
yor. Buna karşılık karşı mahallenin kahra-
manını hafife alıyor, karşı mahallenin
sapığını çoğaltıyor. Böylece ortak vicdan,
maşeri vicdan alanı giderek daralıyor, kü-

çülüyor. İddiaların aksine bu durum son
yirmi yılın sonucu değildir. Çok daha uzun
bir geçmişi vardır.

Karşı mahallenin sapıkları, sapıklığı la-
netli sayılır iken herkes kendi mahallesin-
den çıkan sapıkları daha az lanetli görmeğe
heveslidir. Bir mahallenin sapığından do-
layı bütün mahalleyi sapık bilmek ya da
sapık göstermeye çalışmak apayrı bir ilkel-
lik ve sapıkınlıktır. Sapıkları yarıştırmak,
sizin sapık bizimkinden daha sapıktır gibi
sonuçlar çıkarmak her kesim için ayrı bir
felakettir.

Sapıklığı ne olursa olsun, işlenen suç-
lardan toplum kesimlerine pay dağıtarak
herkesi suçlu gösterme çabası hukuk tanı-
mazlıktır, ilkelliktir. İnsanlığa karşı işlen-
miş bir suç durumudur. İşlenen suç ile
polis ve mahkemeler ilgilenmelidir. Top-
lum kesimleri kendilerini ne polis ne de
mahkeme yerine koymamalıdır. Türkiye’de
ise sapıklık diye nitelenen suçlar ile en son
polis ve mahkeme ilgilenmektedir. Hukuk
düzeni bakımından oldukça feci bir du-
rumdur.

Devlet, kendi vatandaşlarını bir tari-
kata, bir cemaate katılmaya özendirme-
meli, tarikatı, cemaati tahkim etmemelidir.

Tarikat ve cemaatler yüzyıllardan beri süre
gelen kapalılık, kimin ne yaptığı, hangi yet-
kiye ne için sahip olduğu ve kullandığı yet-
kilerden dolayı kime karşı nasıl bir
sorumluluk taşıdığı gibi bilinmezliklerden
kurtulmalıdır. Tarikat ve cemaatler şeffaf
olmalıdır. Katı bir denetimleri olmalıdır.
Şeffaflığı, denetimi engelleyenler ağır ceza-
lar almalıdır. Devlet tarikatlara, cemaatlere
meşruluk dağıtmamalıdır. Bu konularda
taraf olmamalıdır. Tarikatlar, cemaatler
arasındaki yarışta, mücadelede devlet ta-
rafsız kalmalıdır. Hiçbir tarikat veya ce-
maat devlet gücüne dayanarak kendi

çevresinde tahakküm kuramamalıdır.
Bir tarikattan olmak, kişiyi mahkum

etmez. Toplumsal linçe uğramasını gerekli
etmez. Ya da bir kişi tarikat bağlısıdır diye
o kişi medeni hakları kısıtlanamaz, yoksun
bırakılamaz. Bazıları kendileri için hak bil-
diklerini, tarikatçılar için yasaklamak gibi
bir takıntı içindedir. Böyle bir takıntı
hukuk tanımazlıktır, had bilmezliktir, zu-
lümdür.

Bazı tarikatçıların işlediği lanetli suçlar-
dan dolayı bütün tarikatçılar hatta bütün
Müslümanlar suçlu/ayıplı/lanetli gösterile-
mez. Lanetli bir suçu bütün tarikatçıların
hatta bütün Müslümanların Mahkum
edilmeleri için bir bahane olarak kullanma
çabası tedavisi henüz olmayan apayrı ilkel
bir düşmanlık örneğidir. Unutulmamasın
ki lanetli gösterilmeye çalışılan mahallenin
gözünde de bu çabanın sahipleri bir o
kadar lanetlidir. Böylece toplumun her ke-
simi biri birini lanetli görür ise öyle bir top-
lumdan insanlık adına hayır adına bir
ilerleme bir gelişme ortaya çıkmaz. O top-
lumda ne huzur ne güven kalmaz. Herkes
bir birinin aleyhine bir fırsat kollamaya ya
da fırsat oluşturmaya çalışır.

Lanetli bir toplum halinden erdemli bir

topluma dönüşmek için ortak değerlerin
olması kaçınılmazdır. Her hizip, grup,
kesim kendi değerlerinden önce ortak top-
lum değerlerini üstün tutmalıdır. Herkes
hukukun sadece kendi hizbi için değil her-
kes için geçerli olduğunu bilmelidir. Kendi
haklarını dokunulmaz, devredilemez sa-
yanlar, başkalarının haklarının da doku-
nulmaz ve devredilemez olduğunu teslim
etmelidir.

Kişisel erdemin, karşı tarafa daha çok
zarar vermekte değil kendi tarafının hak-
ları kadar karşı tarafın hakları için de çalış-
mak olduğunu herkes bilmelidir. Tarihte
bu konuda sayısız güzel örnekler vardır.
Güzel örneğin (maruf) de bir din, bir mez-
hep, bir ırk, bir tarikat sınırı yoktur. Güzel
örnek her kimde ise değerlidir, önemlidir.
Hayatı daha çok kazanma, daha çok güç
elde etme yarışı haline çevirmek toplumda
lanetli işlerin, lanetli kişilerin giderek ço-
ğalmasına yol açmıştır. Oysa hayatın, varlı-
ğın önceliği ne daha çok kazanmak ne de
daha çok güçlü olmaktır. Güzel örnek
olmak, güvenilir olmaktan daha büyük ka-
zanç ve daha büyük güç yoktur.

Selami

SAYGIN
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, TBMM Genel Kuru-
lunda bakanlığının 2023 yılı bütçesi
üzerindeki konuşmasında, yaptıkları
hizmetleri anlattı. Yeni planlamalarla
lider ve güçlü Türkiye’nin temelini inşa
ettiklerini belirten Karaismailoğlu,
2003 yılından bu yana, ulaşım ve ha-
berleşme alanında 1 trilyon 653 milyar
liranın üzerinde yatırım yaptıklarını
kaydetti. Ulaştırma ve haberleşme ala-
nındaki yatırımlarla 18 milyondan fazla
vatandaşa iş imkanı sunduklarının
altını çizen Karaismailoğlu, ülke üreti-
mine 1 trilyon 139 milyar dolarlık kat-
kıda bulunduklarını, gayrisafi yurt içi
hasılaya katkılarının 548,5 milyar dolara
ulaştığını kaydetti.

“KARAYOLLARINDAKİ 
YATIRIMLARIMIZLA 
ÜLKEMİZE ÇAĞ ATLATTIK”
Yarım asırdan fazla ihmal edilen

demir yollarında reform başlattıklarını
ve Türkiye’yi hızlı tren işletmeciliği ile
tanıştırdıklarını anlatan Karaismailoğlu,
şu bilgileri verdi: “Karayollarındaki ya-
tırımlarımızla ülkemize çağ atlattık.
Bölünmüş yol ağımızı 6 bin 100 kilo-
metreden 29 bin kilometreye çıkardık.
Son 20 yılda, araç sayısı 8 milyondan
26 milyona yükselmesine rağmen trafik
sıkışıklığı çok daha az. 2003 öncesindeki
toplam tünel uzunluğunu 14 kattan
fazla artırarak 50 kilometreden 720
kilometreye çıkardık. 2003 yılından
beri toplam 419 tarihi köprünün res-
torasyonunu tamamladık.” Haberleş-
mede çok güçlü bir altyapı tesisi kur-
duklarını vurgulayan Karaismailoğlu,
dijitalleşmeye hız kazandırdıklarını be-
lirtti.

Karaismailoğlu, “e-Devlet’i kullanan
vatandaşlarımızın sayısı 60 milyonu
aştı. Haberleşmede sektör büyüklüğü-
müzü yıllık bazda yüzde 41 daha artı-
rarak 266 milyar liraya ulaştırdık. Mobil
abone sayımız 91 milyona ulaştı. 4,5G
hizmeti alan abone sayımız 83 milyonun
üstünde. 2003 yılında 23 bin olan geniş
bant abone sayısı bugün 91,3 milyon.
Uydu haberleşme hizmetlerimiz dışa
bağımlı olmadan, kesintisiz ve güvenle
sağlanıyor.” ifadelerini kullandı.

İletişim altyapısını geleceğe uygun
biçimde kurmaya katkı sunacak TÜRK-
SAT 5A ve 5B’yi devreye aldıklarını
anımsatan Karaismailoğlu, “Uyduları-

mız 3 kıtaya yayılan geniş bir coğrafyaya
hizmet veriyor.” dedi. Üç� tarafı denizlerle
çevrili Türkiye’nin “denizci ülke” kim-
liğini yeniden inşa ettiklerini dile getiren
Karaismailoğlu, dünya deniz taşımacı-
lığına yeni bir soluk getirecek, Türki-
ye’nin denizlerdeki lojistik hakimiyetini
artıracak Kanal İstanbul ile ulaşım sek-
törü ve denizcilik alanında yeni bir
çağın kapısını araladıklarını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karais-
mailoğlu, Türkiye’nin AK Parti iktida-
rında dünyada havacılık sektöründe
en hızlı gelişen ülke olduğunun altını
çizdi.

Havalimanı sayısını 26’dan 57’ye
çıkardıklarını anlatan Karaismailoğlu,
bu alandaki düzenlemeler sayesinde
dünya ortalamasının çok üzerinde bü-
yüme performansı gösterdiklerini ifade
etti. TÜRKSAT 5B’yi fırlattıklarını ve
6 ay içinde hizmete aldıklarını anım-
satan Karaismailoğlu, Gaziantep Ha-
valimanı’nın yeni terminal binasını,
Erzurum’da 2 bin 272 metrelik Pirin-
kayalar Tüneli’ni, Konya-Karaman Hızlı
Tren hattını, Zonguldak-Kilimli Yolu
ve Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı tü-
nellerini milletin hizmetine sundukla-
rını aktardı. 

Çanakkale zaferinin 107. yıl dönü-
münde 1915 Çanakkale Köprüsü ve
101 kilometrelik Malkara Çanakkale
Otoyolu’nu açtıklarını anlatan Karais-
mailoğlu, şöyle devam etti: “Bu proje-
lerde yerli ve milli mühendislerimiz,
işçilerimiz çalışıyor. Bizde ithal mü-
hendis, danışman yok. Tokat Yeni Ha-
valimanı’nı açtık. Antalya’yı Ege’ye ve
İç Anadolu’ya bağlayan Akdeniz Sahil
Yolu’nun batı kesimindeki Phaselis Tü-
neli’ni hizmete açtık. Kırklareli ile Te-
kirdağ arasındaki ulaşım standardını
artıran Pınarhisar ve Çakıllı Çevre yol-
larını hizmete sunduk. 100 metrekarelik
düz alanın bulunmadığı bir yerde tam
3 milyon metrekarelik denize dolgu
yaparak Rize-Artvin Havalimanı’nı inşa
ettik. Bugüne kadar 500 bin vatanda-
şımız havalimanını kullandı.” 

“TOPLAM 28 MİLYAR DOLAR 
TASARRUF ELDE ETTİK”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kara-

ismailoğlu, dünyanın en iyi havalimanı
seçilen İstanbul Havalimanı’nın Avrupa
yolcu trafiği sıralamasında birinci ol-
duğunu, Sabiha Gökçen Havalimanı’dan

ise günlük 100 bin yolcu, 600 uçak
kalktığını söyledi. Yatırımların sonuç-
larına da değinen Karaismailoğlu, söz-
lerini şöyle tamamladı: “Yatırımlar sa-
yesinde sadece 2021 yılında yakıttan,
zamandan, araç bakım ve işletme ma-
liyetlerinden toplam 28 milyar dolar
tasarruf elde ettik. Devlet aklıyla yap-
tığımız planlamalarımız ve altyapı ça-
lışmalarımız sayesinde trafik kazaları
yüzde 82 azaldı. Yatırımlarımızla her
yıl 13 binden fazla vatandaşımızın ha-
yatının kurtulmasına vesile olduk. Tüm
bu hedeflerimiz doğrultusunda Türki-
ye’nin geleceği için 198 milyar dolarlık
yatırımı planladık. 2053 yılına kadar
bölünmüş yol uzunluğumuzu 38 bin
kilometreye çıkaracağız. Demir yolunda
hızlı tren bağlantılı il sayımızı 8’den
52’ye çıkaracağız. Yıllık yolcu taşımacılığı
19,5 milyondan 270 milyona çıkacak.
Yıllık yük taşımacılığı ise 38 milyon
tondan 448 milyon tona ulaşacak. 13
bin 128 kilometre olan demir yolu hat
uzunluğumuzu 28 bin 590 kilometreye
çıkartmayı planlıyoruz. Hava yolunda
yolcu sayısını 344 milyona yükseltece-
ğiz. Liman tesisi sayımızı 217’den 255’e
yükselteceğiz. Fiber hat uzunluğu tüm
ülke sathında yaygınlaşarak 1,5 milyon
kilometreye ulaşacak.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, yap-işlet-devret pro-
jelerine ilişkin eleştirilere değinerek
“Yap-işlet-devret projeleri fizibilitesi
uygun projelerde, tamamen yatırım
maliyetinin işletme süresi içerisinde
geri dönüşü için uygulanan bir finansal
modeldir. Yani burada, Kuzey Marmara
Otoyolu örneğinden gidersek tam 8
milyar dolarlık bir proje. Bunu yapabi-
lecek kabiliyette olan firmalar için bir
ihale yapıyorsun, burada bir yarışma
oluyor, birden fazla teklif geliyor. Bu
sözleşmede bunların hepsi belli.” diye
konuştu Bu model sayesinde Anadolu’da
büyük projeleri hayata geçirdiklerini
belirten Karaismailoğlu, “29 bin kilo-
metrelik bölünmüş yol... Bu, finansal
modellerle bütçemize ilave gelirler ge-
tirerek oldu. Bunun da finansal mode-
linin bütün ayrıntıları belli. Bugün Os-
mangazi Köprüsü olmasaydı bu geçiş-
lerin yüzde 90’ı yapılamayacaktı. Siz
istediğiniz kadar feribot koyun, buradan
en fazla geçirebileceğiniz araç 10 bindi.
80 bin aracı nereden geçirecektiniz?”
ifadelerini kullandı. (AA)

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yoz-
gat’ın Çayıralan ilçesinde partisinin
genişletilmiş ilçe danışma toplantı-
sına katıldı. Çayıralan İlçe Başkanlı-
ğında vatandaşlarla bir araya gelen
Bakan Bozdağ toplantıda seçimleri
işaret ederek, “Önümüzdeki dönemde
seçime gidiyoruz. Ve muhalefet par-
tileri var. Millet İttifakı var. Cumhur
İttifakı var. Çok net söylüyorum. Bu-
gün bu milletin geleceğine dair tek
cümle kuran Parti AK Partidir, Cum-
hur İttifakı'dır. Gençlerin, yetişkin-
lerin, hayallerini gerçekleştirmiş pek-
çok hayalini gerçeğe dönüştürmüş
yeni dönemde de hayallerini gerçeğe
dönüştürecek tek kadro, AK Parti
kadrosu, Cumhur İttifakı kadrosudur.
Umut veren, yarın diyen, yarınların
ötesi diyen Türkiye'yi uzayda da, ha-
vada da, karada da, denizde de daha
güçlü kılacağız diyen bu kadrodur.
Biz yeniyi söyleyen umudu diri tutan
ve her dem tazelenen bir anlayışla
yolumuza gidiyoruz. Ama bakın öbür-
lerine yeni bir şey söylüyorlar. Ben
Çayıralanlı kardeşlerime sizin şah-
sınızda aziz milletime soruyorum.
Yeni bunların kurdukları tek bir
cümle var mı? Yok. Umut var mı?
Yok. Gelince şöyle yapacağız, böyle
yapacağız. Peki kardeşim nasıl ya-
pacaksın? Öbürüne bunu yapacağız,
berikine şunu yapacağız. Peki kar-
deşim nasıl yapacaksın? Vatandaş
sorduğunda nasıl yapacaksınız? So-
runun cevabını vermekten acizler.
Alavere, dalavereyle aziz Türk mil-
letini aldatabileceklerine inanıyorlar.
Yeni ne söylüyorlar? Yok. Umut vaat
ediyorlar mı? Yok. Telkin ediyorlar
mı? Yok. Yeni bir fotoğraf ortaya ko-
yuyorlar mı? Yok. Ortaya konan fo-
toğraf eski Türkiye'nin fotoğrafıdır.
Burada benim gibi yaşça kıdemli pek
çok dostlarım var, görüyorum. Onlar
çok iyi bilirler. Koalisyonla yönetilen
Türkiye'nin halini” dedi.Ülkede ya-
şanan gelişmelere 6’lı masanın du-
yarsız kaldığına da değinen Bakan
Bozdağ, “Tayyip Erdoğan, milleti ik-
tidar yaptı. İktidarın sahibi aziz Türk
milletidir. Siz iktidarsınız. Esa-
sında bunlar bir yönüyle milleti
de iktidardan indirmek isti-
yorlar. Çok değerli kardeşle-
rim, olanı biteni ben sizin çok
iyi gördüğünüze inanıyorum.
Türkiye'mizin büyümesi, geliş-
mesi, kalkınması konu-
sunda yapılanların
çok ama çok iyi gör-
düğünüzü biliyo-
ruz. Ama bu 6’lı
masadakiler olanı
biten görmüyor.
Takdir de etmi-

yorlar. Bölünmüş yollardan her gün
geçiyor. Ya Allah razı olsun demi-
yorlar. Ya bunu da bunlar yaptı de-
miyorlar. Hastası olduğunda ya da
kendi rahatsız olduğunda, dün ce-
nazelerin dahi rehin tutulduğu has-
taneler, sağlık sistemi uygulamasını
tedavülden kaldıran bu uygulamaları
görün. Takdir etmiyorum. Şimdi ba-
kıyorsunuz 250 bin konut hamlesi
yapıyoruz. Bir milyon TOKİ marife-
tiyle konut sahibi olmuşuz. Bu ko-
nutta oturuyorlar. Ülkenin dört bir
yanını doğal gazla donatmışız. Ça-
yıralan veya Yozgat'ın bütün ilçelerine
bakın, Türkiye'ye bakın. Biz gelmeden
önce ne vardı? Şimdi ne var? Biz
yerli ve milli otomobili hayata geçi-
receğiz diyoruz. İnanmıyorlar, fabrika
yok diyor. Yapamaz diyor. Ve ilk
banktan törenini yapıyoruz. Gelip
katılmıyor. Yerli otomobil, TOGG
yollarda. Seyahat için gün sayarken
bunların gözü bu 6’lı masadakilerin
gözü maalesef TOGG'u görmüyor.
Yarın bu TOGG'a bineceksiniz. Yani
inşallah o zaman da görürsünüz. Bu
TOGG’u Türk milleti yaptı. Türk mü-
hendisleri yaptı. Türklerin öz malıdır
diye inşallah sahip çıkarsınız. Ama
gördük yok. Türkiye Türkiye ilk defa
sondaj gemileri aldı. Arama tarama
denizlerde, arama tarama yapan doğal
gaz, petrol arayan gemiler aldı. Ge-
mileri gören yok. Altılı masa yok.
Görmüyor. Yunanistan gördü. Ame-
rika'sı gördü. İsrail'i gördü” şeklinde
konuştu.“Doğalgazı görmediler, gör-
müyorlar”Karadeniz’de bulunan do-
ğalgaz ile ilgili de konuşan Bakan
Bozdağ, “Doğu Akdeniz'de Türki-
ye'nin gaz ve petrol aramasını önle-
mek için hamle üstüne hamle yapı-
yorlar. Onlar Doğu Akdeniz'de ne
işiniz var diyorlar. Ya biz kendi mil-
letimizin, devletimizin hak ve men-
faatini korumayacak mıyız? Ama
bunlar korumaktan bakıyorsunuz,
rahatsızlar. Doğalgaz bulduk, inşallah
şubat, mart belki nisan bilemiyorum
tarihini tam. Doğalgazı artık aziz
milletimiz kendi evlerinde, bizim
kendi ürettiğimiz doğal gazı kullanma
imkanına kavuşacak. Hala 6’lı ma-
sadakiler doğal gazı görmediler, gör-
müyorlar. Dünyayı Büyük bir gıda
krizinden kurtardı Cumhurbaşkanı-
mız. Tahıl koridorunu açtı. Ameri-
ka'sından Avrupa'sına bir dünya Tür-
kiye'yi ve Türkiye Cumhurbaşkanını
takdir eden açıklamalar yaptı. Yahu
bunlar bir defa görmedi bile ya. Allah

razı olsun demedi. Bir dünya ülke-
mizin başarısıyla övünüyor, tak-

dir ediyor. Onlarda kalkıp bu
ülkenin başarısıyla övünemi-
yor. Neden? Recep Tayyip Er-
doğan'a yarar diye. Neden?

Hükümete yarar diye. Neden?
Cumhur İttifakı'na yarar

diye, bunu görmü-
yorlar. Şimdi kalk-
mış danışmanlar
da Türkiye'yi yö-
netmeye teşeb-

büs ediyor” ifa-
delerine yer
verdi. (İHA)

Karaismailoğlu:
“Yaptığımız
yatırımlar sayesinde 
28 milyar dolar
tasarruf elde ettik” 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, yaptıkları yatırımlar
sayesinde sadece 2021 yılında yakıttan,
zamandan, araç bakım ve işletme
maliyetlerinden toplam 28 milyar dolar
tasarruf elde ettiklerini söyledi.

Bozdağ: “Yunanistan,
Amerika, İsrail gördü ama
6’lı masa yok, görmüyor”   
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,
6’lı masanın Türkiye’de
gelişen olaylara karşı
duyarsız kaldıklarından
bahsederek “Yunanistan’ı
gördü, Amerika'sı gördü,
İsrail'i gördü ama 6’lı masa
yok, görmüyor” dedi.
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Polisten kaçan
otomobilde
uyuşturucu çıktı 

Bursa’da polis ekiplerinin ‘dur’ ih-
tarına uymayarak kaçan otomobil, kısa
süre sonra kıskıvrak yakalandı. Yapılan
incelemede otomobilde 542 gram me-
tanfetamin ele geçilirdi.

Olay, Bursa’nın Gemlik ilçesinde
meydana geldi. Gelen ihbarı değer-
lendiren Gemlik İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri güzergahta gerekli tedbirler
alındı. Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına
uymayan 10 FS 434 plakalı otomobil,
yapılan ısrarlı takip sonucu çevre yolu
üzerinde yakalandı. Sürücüsü H.D.
gözaltına alınırken, yapılan aramada,
bir adet ruhsatsız tabanca, yedi adet
fişek ve sürücüsünün ekiplerden ka-
çarken yola attığı, 542 gram metanfe-
tamin ele geçirildi. Zanlı ilçe emniyet
müdürlüğünde yapılan işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)

Soylu: “10 yaşındaki 
çocuğa kalaşnikof veren
PKK ve HDP'dir”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
Kürt düşmanının "10 yaşındaki çocuğa
kalaşnikof veren PKK ve HDP" oldu-
ğunu söyledi. Soylu, TBMM Genel
Kurulunda görüşmeleri süren ba-
kanlığının 2023 yılı bütçe görüşme-
lerinde sataşmadan söz aldı. HDP
Grup Başkanvekili Meral Danış Beş-
taş'ın, HDP'li belediyelere atanan
kayyumların, "Kürt düşmanlığı ve
halk iradesinin gasbı" olduğunu öne
sürmesi üzerine ayağa kalkan İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu, Beştaş'a,
"Kürt düşmanı sizsiniz. Hepiniz Kürt
düşmanısınız, siz insanlık düşmanı-
sınız. PKK'nın çocukları." karşılığını
verdi. Soylu, PKK'lı bir teröristle fo-
toğrafları basına yansıyan ve doku-
nulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt
dışına kaçmaya çalışırken yakalanan
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra
Güzel'in, tanınmamak için peruk ve
gözlük taktığına atıf yaparak, "Pe-
ruksuz gelmişsiniz bugün, perukla-
rınızı takın. PKK'nın çocuklarısınız."
ifadesini kullandı. Tartışma sırasında
HDP Grup Başkanvekili Hakkı Sa-
ruhan Oluç'un ayağa kalkması üzerine
Soylu, "Otur aşağıya, terörist bozun-
tusu." diye bağırdı.Soylu, kendisini
Kürt düşmanlığıyla suçlayan HDP'li
Beştaş'ın, "ne dediğini bilmediğini;
konuşmasının terör örgütü PKK ta-
rafından tasvip edilebileceği düşün-
cesiyle hareket ettiğini" söyledi. "Daha
sıkıntılı sözler söylemem lazım ama
kendimi tutuyorum. Bir hakaret ve
iftira silsilesiyle karşı karşıya kaldık."
diyen Soylu, "Kürt düşmanı, 10 ya-
şındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK
ve HDP'dir." ifadesini kullandı. (AA)

Park halindeki 
motosikletler 
alevlere teslim oldu 

Bursa’da park halinde bir binanın
altında bulunan motosikletler alev-
lere teslim oldu. Motosikletler kul-
lanılmaz hale gelirken, alevler binaya
zarar vermeden söndürüldü. Olay,
Bursa’nın Gemlik ilçesi Hisar Ma-
hallesinde meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, binanın altında park
halindeki motosikletler, biranda
alevlere teslim oldu. Vatandaşların
ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye
ekipleri, yangını büyümeden sön-
dürdü. 5 tane motosiklet kullanılmaz
hale gelirken, binayı uzaktan görenler
ise korku dolu anlar yaşadı. Binanın
arkasından yükselen dumanlar, gö-
renleri tedirgin etti. (İHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, “Bugün toplam yatırım bedeli 5
milyar 880 milyon lirayı geçen 244 ayrı
projenin resmi açılışını yaparak Sam-
sun’un büyümesi, gelişmesi, kalkınması
yolunda yeni bir adımı daha atıyoruz.”
dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cum-
huriyet Meydanı’nda düzenlenen, Ve-
zirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık-Kavak
Yolu, 19 Mayıs Ballıca Kampüsü ve
Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin
Toplu Açılış Töreni’nde konuştu. 

“BURASI İSTİKLALİMİZİN, 
İSTİKBALİMİZİN 
ADIMININ ATILDIĞI YER”
Çeşitli kurumların hizmet binalarını,

organize sanayi bölgelerinin altyapı ya-
tırımlarını, enerji yatırımlarını, çiftçilere
verilen hibe desteklerini, restorasyonları,
yurt binalarını da hizmete açacaklarını
belirten Erdoğan, söyle devam etti: “Bü-
yükşehir belediyemizin feribottan elek-
trikli otobüs sistemine, akıllı trafik gü-

venliği projesinden araç filosunu güç-
lendirmeye, altyapı yatırımlarından sos-
yal hizmet birimlerine kadar geniş bir
alanda tutarı 2 milyar 742 milyon lirayı
bulan 50 ayrı yatırımının resmi açılışını
gerçekleştiriyoruz. Gençler, aynı şekilde
ilçe belediyelerimizin çok sayıda yatırı-
mının açılışını da buradan yapıyoruz.
Böylece bugün toplam yatırım bedeli
ne biliyor musunuz? 5 milyar 880 milyon
lirayı geçen 244 ayrı projenin resmi açı-
lışını yaparak Samsun’un büyümesi, ge-
lişmesi, kalkınması yolunda yeni bir
adımı daha atıyoruz. Burası Samsun.
Burası istiklalimizin, istikbalimizin adı-
mının atıldığı yer.”

“ALTILI MASAYI HEP BİRLİKTE 
ÇÖKERTECEĞİNİZE 
İNANIYORUM”
Seçimlerde çok çalışacaklarını, kapı

kapı dolaşacaklarını belirten Erdoğan,
“İnşallah 2023’te artık parlamentomuz
gerçek sahipleriyle ihya olacak, inşa
olacak. Bu altılı masayı, bunları hep
birlikte çökerteceğinize inanıyorum.”
dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türki-
ye’de yaşanan her acının hem insani
hem ekonomik maliyeti olduğunu dile
getirerek, şunları anlattı: “Aşağı yukarı
aynı şartlarda kalkınma yarışına başla-
dığımız kimi ülkeler alıp başını giderken
biz geri kalmışlığa yıllarca mahkum
edildik. Hükümete geldiğimizde tüm
bu faturaların ağır yükü altında, beli
bükülmüş bir Türkiye vardı. Ülkeyi yö-
netme sorumluluğunu alınca Allah’ın
yardımı ve milletimizin desteğiyle kolları
sıvayıp hemen işe giriştik. Bir yandan

tarihimizin en büyük demokrasi ve kal-
kınma hamlesini başlatırken diğer yan-
dan üzerimizde asırlardır uygulanan
senaryoları birer birer yırtıp çöpe attık.
Türkiye’yi 81 vilayeti ve 85 milyon va-
tandaşıyla eğitimden sağlığa, güven-
likten adalete, ulaştırmadan enerjiye,
şehircilikten spora, her alanda dünyanın
birinci ligine çıkartacak eser ve hizmet-
lere kavuşturduk. Hamdolsun 20 yıldır
asırlık sorunları çözmekle kalmadık,
gelişmiş ülkelerin bile gıptayla baktığı
ve örnek aldığı bir hizmet altyapısı kur-
duk. Şimdi ne diyorlar? ‘Türkiye ger-
çekten farklı bir ülke. Türkiye artık
emir alan değil, emir veren bir ülke.’
Yaşanan her küresel kriz, ülkemizin sa-
hip olduğu gücün daha iyi anlaşılmasına
vesile oluyor.”

“HEP MİLLETİMİZİN 
DİLİYLE KONUŞTUK”
2023 hedefleriyle 12 yıl önce milletin

huzuruna çıktıklarında birilerinin ken-
dileriyle dalga geçtiğini hatırlatan Er-
doğan, azim ve kararlılıkla aradan geçen
yıllar boyunca hedeflerini hayata geçi-
rerek bugünlere geldiklerini aktardı.
Şimdi de Türkiye Yüzyılı’yla ilgili büyük
bir atılımın müjdelerini paylaştığını dile
getiren Erdoğan, şunları söyledi: “İn-
şallah 2023’te milletimizden kendi adı-
mıza son defa istediğimiz destekten
alacağımız güçle Türkiye Yüzyılı’nın in-
şasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençle-
rimize teslim edeceğiz. Gençler, hanımlar
sizden çok daha güçlü çıkıyor... Maşal-
lah... İşte 2023’e böyle yürüyeceğiz. Bi-
zim büyüklerimizden devraldığımız Tür-

kiye ile gençlerimize devredeceğimiz
Türkiye arasındaki asırlık farkı akıl ve
vicdan sahibi herkes görmektedir. Şimdi
hazır mısınız? Gençler, Türkiye Yüzyılı
için hazır mıyız? Öyleyse 2023’e kadar
hep birlikte gece gündüz çalışacağız.
Hanımlar, Türkiye Yüzyılı için hazır
mıyız? Sizlerden de seçime girmedik
ev, kazanmadık gönül bırakmamanızı
bekliyorum. Unutmayın, kale içeriden
fethedilir. Ne demek bu? Yani kalenin
içinde kim var? Hanım var, bayanlar
var. Bayanlarla bu işi bitirdik mi 2023
bitmiştir. Samsun 103 yıl önce Milli
Mücadele’de yaptığı gibi Türkiye Yüz-
yılı’nın da öncüsü, müjdecisi, taşıyıcısı
olacaktır. Kardeşlerim, yaklaşık yarım
asrı bulan siyasi hayatımız neredeyse
her gün hangi sıfatla, hangi konumla
olursa olsun, hep milletimizin içinde
ona hizmet etmekle geçti. Bu kardeşiniz
50 yıldır siyasetin içinde 50 yıldır sadece
halkıyla beraber yürüdü, halkıyla beraber
yattı, kalktı ve dört bir yanını ülkemizin
dolaştık. Buralara böyle geldik. Biz mil-
letimize karşı daima hasbi olduk, hesabi
olmadık. Hep milletimizin diliyle ko-
nuştuk. Milletimizin sevinciyle sevindik.
Milletimizin öfkesiyle öfkelendik. Ve
üstat ne diyor? ‘Ey düşmanım. Sen be-
nim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye
muhtaç, bana da sen lazımsın.’ Öyle
ithal danışmanlarla yürümedik biz bu
yollarda. Siz varsınız yeter. Nedir o
ithal danışmanlar filan falan. Geç o
işleri geç. Gözümüzle, kalbimizle hep
milletimize baktık. Hamdolsun geçti-
ğimiz tüm imkanları, istikametimizi
bozmadan vermeyi başardık.” (AA)

Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Türkiye’yi 20
yılda 3 kat büyütmüş
olmamızı yeterli
bulmuyor, en kısa sürede
2 kat daha büyüterek
dünyanın en büyük 10
ülkesi arasına sokmayı
hedefliyoruz.” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ba-
şörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği
kanun teklifine imza attığı için “taraf-
sızlığını kaybettiği” eleştirilerine yönelik,
“Bu eleştiren arkadaşların başörtüsüne
ve dini sembollere olan düşmanlığının
bir tezahürü.” değerlendirmesinde bu-
lundu. Şentop, bir televizyon kanalında
katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı.
Altı yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara
uğradığına yönelik iddialara ilişkin soruyu
yanıtlayan Şentop, bu tür suçların iğrenç,
en ahlaksız bir suç olduğunu vurguladı.
Çocukların ebeveyninin koruması hari-
cinde, toplumun ve devletin de gözetimi
altında olduğunu belirten Şentop, olayı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının
ve kendilerinin de takip edeceğini, bu
konularda kesinlikle müsamaha göste-
rilmemesi gerektiğini söyledi. Şentop,
suçun şahsiliği ilkesine vurgu yaparak
toplumun bütününü veya bir kesimin
tamamını itham eden yaklaşımları yanlış
bulduğunu belirtti.

Benzer konularda yargının yeterince
hızlı ve etkin harekete geçmediği yö-
nündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine
Şentop, yargının yavaşlığı konusunda

herkesin şikayetçi olduğunu ancak bunun
keyfiyetten kaynaklanmadığını dile ge-
tirdi. Yargının “şipşak karar veremeye-
ceğini” söyleyen Şentop, iş yükünün
fazla olmasının yanında yargının konuyu
akla gelebilecek her yönüyle ele alıp ka-
naate varması gerektiğini ve bunun da
zaman aldığını kaydetti.

Şentop, bu tarz olaylar yaşandığında
kimi tarikatlar ve cemaatlerle ilgili tar-
tışmaların da gündeme geldiği; eleştiri
veya bazen bir suçlamaya karşı karşıya
kaldıkları belirtilerek değerlendirmesinin
sorulması üzerine, insanların toplumda
sadece bireyler, fertler olarak yaşama-
dığını söyledi. Toplumun her kesiminde,
sadece dini, manevi anlamda birlik-
telikler değil başka anlamda bir-
likteliklerle oluşan dernek, vakıf
gibi yapılar da olduğunu vurgu-
layan Şentop, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Burada önemli olan şu-
dur: Bunların esasen en temelde
hukuk kurallarına uygun hare-
ket etmeleri gerekir.
Yani nasıl insanlar
şahsen, fert fert suç
işleyemezlerse, suç
işleme özgürlüğü
yoksa bir araya gel-
diklerinde de bu
yoktur. Eğer yapı-
lanlar, fiiller bir
suç teşkil eder,
mahiyet kazandı-
ğı zaman veya

benzer bazı olaylarda olduğu gibi bazı
ahlaki genel ahlaka aykırı birtakım so-
nuçlar ortaya çıkmaya başladığı zaman
burada şüphesiz müdahale gerekir. Bunda
kimsenin bir tereddüdü yok ama toplum
kesimlerini rahatsız edecek birtakım
yaklaşımlar ve topyekun kolektif suçla-
malar çok tehlikelidir.”

TBMM GENEL 
KURULUNDAKİ KAVGA
TBMM Genel Kurulunda bütçe gö-

rüşmeleri sırasında çıkan kavgada İYİ
Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ün
yaralanmasına da değinen Şentop, olay
meydana geldikten sonra İYİ Parti Grup
Başkanvekilini arayıp bilgi aldığını,

TBMM Genel Sekreteri’nin de has-
taneye giderek kendisini bilgi-
lendirdiğini kaydetti. Hüseyin
Örs’ün, parti fark etmeksizin
milletvekillerinin sevdiği, insani

ilişkilerinde nazik biri olduğunu
vurgulayan Şentop, “Bu fiilin, ya-

pan arkadaşımızı da üz-
düğünü ifade et-
mek isterim.
Onunla da ko-
nuştum. O da
üzüntüsünü, ol-
maması gere-
ken bir şey ol-
duğunu ifade
etti. Ne olursa
olsun bu fiil
tasvip edile-
cek bir şey

değildir. Parlamento çatısı altında olması
çok daha vahimdir. Bundan büyük üzüntü
duyduğumu ifade etmek isterim. İnşallah
bunun tekrarlanmaması için ben ve bü-
tün milletvekili arkadaşlarımız gereken
hassasiyeti gösterecektir.” ifadelerini kul-
landı.

MECLİS BAŞKANI’NIN 
TARAFSIZLIĞI
Şentop, başörtüsüne yönelik Anayasa

değişikliği teklifinde imzası bulunması
ve bu konuda Cumhurbaşkanı ile gö-
rüşmesi nedeniyle “tarafsız davranma-
dığı” yönündeki eleştirilerle ilgili soruya
da cevap verdi. Şentop, Meclis Başkanı’nın
tarafsızlığı ile ilgili Anayasa ve İçtüzük
maddelerinin açık olduğunu belirterek
şöyle konuştu: “TBMM Başkanı bir mil-
letvekilidir ve milletvekillerinin sahip
olduğu haklara, yetkilere sahiptir. Onun
dışında anayasada Meclis Başkanı’yla
ilgili bir sınır çizilmiş. Ama buna böyle
tarafsızlık gibi ne olduğu veya bunu söy-
leyen gazeteci arkadaşların, milletvekil-
lerinin içini dolduracağı bir muğlak
kelime kullanmamış. Açık, çok somut
bir sınır var. ‘Siyasi partisinin faaliyetine
katılamaz ve grup toplantılarında grup
faaliyetlerine katılamaz. Meclis içinde
olsun, Meclis dışında olsun katılamaz’.
Dediği bu. Meclis Başkanı’nın neler yapıp
yapamayacağını bazı arkadaşlarımızın
kendi zihinlerinden, kafalarından uy-
durmuş oldukları çerçevelerle tayin etmek
mümkün değil. Bunlar saçmalıktır. Önce
bilgi sahibi olmak lazım.” (AA)

Şentop: “Çocuğa istismar en ahlaksız suç” 
TBMM Başkanı Şentop, altı
yaşındaki bir çocuğun cinsel
istismara uğradığına yönelik
iddialara ilişkin, bu tür suçların
iğrenç, en ahlaksız bir suç
olduğunu vurguladı.
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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

İznik ilçesinde hobi amaçlı alınan
arazi üzerine inşa edilen “Hobbit” ve
bungalov evlerle kırsal mahalleye turist
çekilmesi hedefleniyor. Bursa kent mer-
kezine 100, İznik’e 20 kilometre uzaklıkta
bulunan 850 rakımlı Candarlı Mahallesi,
zengin bitki örtüsü, su kaynakları, yü-
rüyüş yolları ve temiz havasıyla büyük
şehirlerin stresinden bunalanları ağırlıyor.
İstanbul’da yatırımları bulunan iş insanı
Cengiz Karagülle de bir gezi sırasında
doğasına hayran kaldığı Can-
darlı Mahallesi’nde hafta
sonları vakit geçirmek
için arazi satın aldı.

Bölgeye gelen zi-
yaretçilerin burada
daha fazla zaman ge-
çirme isteklerinin ol-
duğunu gören Kara-
gülle, arkadaşlarının da
tavsiyesiyle komşu birkaç
arsayı daha satın alarak turistik
tesis inşa etmeye karar verdi. Karagülle,
50 milyon liradan fazla yatırımla 49 dö-
nüm arazi üzerine 12 Hobbit ve 13 bun-
galov evi ile restoran, manej ve sosyal
donatıları bulunan turistik tesis inşa et-
tirdi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des-
tekleme Kurumunun (TKDK) da bir bö-
lümüne hibe desteği sağladığı proje kap-
samında bölgenin turizmden daha fazla
pay alması sağlanacak.

OCAK AYINDA HİZMETE GİRECEK
Candarlı Doğal Yaşam Çiftliği So-

rumlusu Feridun Tanadam, AA muha-
birine, 25 evin tamamlandığı projede
toplam 81 ev inşa edileceğini söyledi.
Projenin ilk etabında sona geldiklerini
ve tesisi ocak ayında hizmete açacaklarını

belirten Tanadam, “Kış turizmi ağırlıklı
diye düşünüyoruz ama yazın da buralar
çok daha güzel ve yeşil. Burası tarım
arazisi değil. Köylünün de burada çalış-
masını amaçlıyoruz. Tamamladığımız
25 evi bu kış içinde faaliyete geçirmeyi
düşünüyoruz. Ufak tefek eksiklerimiz
var. Onları gidermekle uğraşıyoruz. Bu-
rada kış biraz yoğun geçiyor.” dedi.

Tanadam, tesiste ilk etapta 25 kişiye
iş imkanı sağlanacağını bildirerek, şunları
kaydetti: “Projenin tamamında istihdam
sayısı 100-150’ye çıkabilir. Burası kuş
uçmaz kervan geçmez bir yer ama buranın
doğası çok farklı, çok güzel. Yazın da
güzel, kışın çok çok daha güzel. Aşağıdaki
köylerde ve İznik’te kar olmazken buraya
bir metreye yakın kar yağıyor. Pande-

miden sonra bu tip turizm
yerleri daha fazla talep

görmeye başladı.
İnsanlar biraz

daha özgür olu-
yorlar. Biraz
daha diğer tu-
rizm yerlerine

göre rahat ettik-
lerini düşünüyo-

ruz. Onun için böyle
bir olaya giriştik.”

Tanadam, tesise şimdiden
ilginin olduğunu dile getirerek, “Burada
hafta sonları bile inşaatımız devam eder-
ken bizim girişteki kapımızı görüp ‘res-
toran açık mı? Ne yiyebiliriz? Kalacak
yer var mı?’ diye soran insanlar var.”
diye konuştu. Candarlı Mahallesi sakin-
lerinin de mahallenin turizme kazandı-
rılmasından mutluluk duyduğunu vur-
gulayan Tanadam, “Bursa’nın en uç böl-
gelerinden biri. Bir ucu Kocaeli sınırı,
bir ucu Adapazarı sınırı. Yani Bursa’nın
en uç köylerinden biri. Bu kırsal kesimde
insanlara hem istihdam hem de özellikle
yeşil alanlara ilgisi olan Arap turistleri
bölgeye çekerek ülkeye döviz girdisi sağ-
layabilmeyi amaçlıyoruz.” ifadesini kul-
landı. (AA)

200’er tonluk
tankların geçişi
için ekipler 
seferber oldu   

Gemlik ilçesinde, çelik fabri-
kasında Savunma Bakanlığı için
üretilen 200’er ton ağırlığındaki
2 basınçlı yakıt tankının Anka-
ra’ya sevkiyatı için ekipler yoğun
çaba sarf etti. Sevkiyatı sırasında
İnegöl Kalburt köprüsünde büyük
önlem alındı. Çelik fabrikasında
Savunma Bakanlığı için üretilen
biri 200 Ton ağırlığında, 36 Metre
uzunluğundaki 2 adet yakıt tankı
tırlara yüklendi. Ankara’ya yola
çıkan tırlar İnegöl’ün girişinde
bulunan Kalburt köprüsünün An-
kara yönündeki kısmının daya-
nıksız olduğu tespit edildi. Ka-
rayolları ekipleri, köprünün Bursa
yönündeki kısmının bu ağırlığa
dayanıklı olduğunu değerlendirdi.
Bunun üzerine karayolları ekip-
leri, Bursa’dan gelen tırların köp-
rünün diğer bölümüne rahat geç-
mesi için orta refüjün bir kısmını
kaldırdı. Tırların güvenli şekilde
geçmesi için İnegöl Emniyet Mü-
dürlüğü Trafik ekipleri karayo-
lunun her iki yönünü trafiğe ka-
pattı. Toplam 400 ton ağırlığın-
daki tankların bulunduğu tırlar
köprü üzerinden dikkatli bir şe-
kilde geçirildi. Yaklaşık 30 dakika
süren geçişin ardından karayolu
ulaşıma açıldı. Tırlar Ankara’ya
gitmek üzere yola çıktı. (İHA)

Gürsu zabıtasından
fahiş fiyat 
denetimi 

Gürsu Belediyesi zabıta ekip-
leri, zincir marketlerde fahiş
fiyat denetimleri için sahaya
çıktı. Farklı noktalardaki dene-
timlerde raflar incelendi, gerekli
tedbirlerin alınması sağlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın zincir marketlerdeki
fiyatlara ilişkin yaptığı açıkla-
manın ardından, Gürsu’da bu-
lunan zincir marketlerdeki fahiş
fiyat artışları konusunda dene-
timlerini yoğunlaştıran Gürsu
Belediyesi zabıta ekipleri, merkez
mahalleler ve İpekyolu Mahal-
lesi’nde denetimler gerçekleştirdi.
“Hemşehrilerimizin, etiket oyun-
larıyla mağdur edilmesini en-
gellemek için ekiplerimiz dene-
timlerini yoğun olarak sürdürü-
yor” diyen Gürsu Belediye Baş-
kanı Mustafa Işık, “Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan mar-
ket fiyatlarıyla ilgili, ‘Bu noktada
kontroller çok daha farklı uygu-
lamalarla devam edecek, çünkü
para cezası demek ki bunları
ıslah etmiyor’ diyerek devleti-
mizin, tüketicinin yanında ol-
duğunu belirtmişti. Biz de ken-
disinin bu yönlendirmeleri doğ-
rultusunda ilçemizdeki zincir
marketlerde, ekiplerimizle de-
netimler gerçekleştiriyoruz” diye
konuştu.

Tüketici haklarının ve halk
sağlığının korunması amacıyla
denetimlerini aralıksız sürdüren
ekipler, Gürsu’da faaliyet göste-
ren marketlerde yaptıkları de-
netimlerde, gıda ve temel tüke-
tim ürünlerindeki fahiş fiyat ar-
tışları, etiket fiyatı ile kasa fiyatı
karşılaştırması, irsaliye karşılaş-
tırması, tüketim tarihi ve diğer
kurallara uygunluk konularında
kontroller gerçekleştirdi. Reyon-
larda bulunan ürünlerdeki etiket
fiyatlarını inceleyen zabıta ekip-
leri raflardan aldıkları ürünlerle
kasaya giderek ürünlerin etiket-
leriyle kasadaki fiyatlarını kar-
şılaştırdı. (İHA)

Bursa’da biriktirdiği harçlıklarını Düz-
ce’de 23 Kasım’da yaşanan 5,9 büyüklü-
ğündeki depremde evleri zarar görenlere
gönderen ortaokul öğrencisi, ailesinin
gururu oldu. Yıldırım ilçesindeki Peyami
Safa Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Mu-
hammed Emir Ateştepe, Düzce Valisi
Cevdet Atay’a hitaben yazdığı mektupla
birlikte biriktirdiği harçlıklarını gönderdi.
Mektubu okuyan Atay, telefonla aradığı
Ateştepe ve ailesine teşekkür etti. 12
yaşındaki Muhammed Emir Ateştepe,
AA muhabirine, Düzce depremini ha-

berlerden öğrendiğinde çok üzüldüğünü
ve depremzedelere yardım etme kararı
verdiğini söyledi.

“Biriktirdiğim harçlıkları depremze-
delere göndermek istedim. Babama da-
nıştım. Babam onaylayınca Vali Amca’ya
mektup yazarak abimle kargoya verdik.”

diyen Ateştepe, Vali Cevdet Atay’ın te-
lefonla kendisini aramasından mutluluk
duyduğunu dile getirdi. Ateştepe, Elazığ
depreminde de benzer bir yardımda bu-
lunduğunu anımsatarak, “Bu yardımdan
haberi olan okuldaki arkadaşlarım da
duygulandılar. Öğretmenlerim beni tebrik

etti. Ailem de çok mutlu oldu.” dedi.
“MEKTUPTAN BİZİM DE 
HABERİMİZ YOKTU, 
SÜRPRİZ OLDU”
Kafe işletmecisi baba Süleyman Ateş-

tepe, 3 çocuğundan en küçüğü olan Mu-
hammed’in çok güzel bir işe imza attığını
gördüklerini belirterek, oğluyla gurur
duyduğunu kaydetti. Ateştepe, “Birkaç
gün önce bana oğlum şöyle bir soru
sordu: ‘Babacığım okul harçlıklarımla
biriktirdiğim para var. Bunları deprem-
zedelere gönderebilir miyim?’ Ben de
‘Tabii ki oğlum yapabilirsin’ dedim. Son-
rasında mektup yazıp parayı da zarfa
koyarak abisiyle postaya vermiş. Mek-
tuptan bizim de haberimiz yoktu, sürpriz
oldu.” ifadesini kullandı. 

Düzce Valisi Cevdet Atay ile telefonda
görüntülü görüşmelerine de değinen
baba Ateştepe, şunları kaydetti: “Vali
Bey, ‘Sabahleyin mektubu açınca şoke
oldum. Duygulanmamak mümkün değil.
Onun için arama gereği duydum’ dedi.
Görüntülü olarak konuştuk. Vali Bey
bizi tebrik etti. Yani konunun bu kadar
büyüyeceğini tahmin etmedim. Muham-
med’imizi adı gibi güzel, merhametli ye-
tiştirmek istiyoruz. Çocuğumuzla bir
anne baba olarak gurur duyuyoruz. Mu-
hammed’in ağabeyi Kadircan Ateştepe
de kardeşinin davranışını herkesin örnek
alması gerektiğini ifade etti. (AA)

Adı gibi kalbi de güzel  
Bursalı ortaokul
öğrencisi Muhammed,
biriktirdiği harçlıklarını
Düzceli depremzedelere
gönderdi. Baba
Süleyman Ateştepe,
“Muhammed’imizi adı
gibi güzel, merhametli
yetiştirmek istiyoruz.
Çocuğumuzla bir anne
baba olarak gurur
duyuyoruz” dedi.

Hobi amaçlı aldığı arazide
turizme hizmet edecek 
İznik ilçesine bağlı 850 rakımlı
kırsal Candarlı Mahallesi’nde
“Hobbit” ve bungalov evlerden
oluşan tesiste ilk etapta 25 kişi
istihdam edilecek.

Bursa’da yanındaki
inşaatın temel

kazısından dolayı
kayan 4 katlı bina,

içindeki eşyalarıyla
birlikte yerle bir oldu.
Meraklı kalabalık da

karşıdaki binanın
üzerine çıkıp 
yıkımı izledi.

4 katlı bina içindeki
eşyalar ile yıkıldı 

Olay, Bursa’nın İznik ilçesinde meydana
geldi. 4 gün önce yanındaki inşaat temelinden
dolayı 4 katlı binada kayma meydana geldi.
20 kişinin yaşadığı büyük bina tahliye edi-
lirken, sokak ise trafiğe kapatıldı. İznik Be-
lediyesi ekipleri, tehlike arz eden 4 katlı
binayı bugün kontrollü bir şekilde yıktı. Bi-
naya girilmesi tehlikeli olduğundan dolayı
eşyalarla birlikte binanın yıkılması büyük
üzüntüye sebep oldu. Bazılarının ise maç
izler gibi apartmanların teraslarında tribün
oluşturması, meraklı gözlerle yıkımı izlemeleri
dikkat çekti. (İHA)

Bursa’da kafa kafaya çarpışan otomo-
billerden sağ çıkan sürücüler, hastaneye
kaldırıldı. Kaza, Bursa’nın İznik ilçesi Boyalıca
yolu Akköy sapağında meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, 06 FU 6666 plakalı araç
ile 35 AUF 311 plakalı araçla süratleri sebe-
biyle, virajı alamadı. Kafa kafaya çarpışan
otomobiller, yol kenarındaki su kanallarına
vurarak durabildi. Diğer sürücülerin ihbarı
üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, sürücüler T.Ö. ve E.G.’yi hastaneye
kaldırdı. Kasayla ilgili tahkikat devam eder-
ken, yaralılardan birinin durumunun ağır
olduğu öğrenildi. (İHA)

Kafa kafa çarpışan araçlardan sağ çıktılar 
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Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı
Eva Kaili, yolsuzluk ve kara para aklama
soruşturması kapsamında Brüksel’de
gözaltına alındı. Belçika’da Avrupa Parla-
mentosu’nun 14 başkan yardımcısından
biri olan Yunanistan Sosyalist Milletvekili
Eva Kaili, Katar’dan rüşvet aldıkları ge-
rekçesiyle karıştığı yolsuzluk soruşturma-
sıyla ilgili olarak başkent Brüksel’de
gözaltına alındı. Yunanistan ve Belçika
basınında yer alan haberlere göre aynı
olayla ilgili olarak sabah saatlerinde Brük-
sel’de tutuklanan 4 kişiden birinin Kai-
li’nin ortağı olduğu bildirilirken, Kaili’nin
üyesi olduğu Yunan sosyalist partisi
PASOK Kaili’nin üyelikten çıkarıldığını
duyurdu.
Belçika’da polis bu sabah saatlerinde yol-
suzluk ve kara para aklama soruşturması
kapsamında başkent Brüksel’de 16 ayrı
operasyon gerçekleştirmiş ve Sosyalist
grubu eski üyelerinden Pier-Antonio Pan-
zeri, Uluslararası Sendikalar Konfederas-
yonu (ituc) Genel Sekreteri Luca
Visentini, bir AP üyesi asistanı ve bir STK
başkanından oluşan 4 şüpheliyi gözaltına
almıştı. (İHA)

AP Başkan 
Yardımcısı Eva Kaili
gözaltına alındı 

Meksika Körfezi’nde tekneleri arızalan-
dıktan sonra sürüklenerek kaybolan 5 ba-
lıkçı 47 gün sonra sağ olarak kurtarıldı.
Meksika’nın güneyindeki Yucatan eyale-
tinden 23 Ekim 2022 tarihinde tekne ile
açıldıktan sonra tekne motorunun arıza-
lanması sebebiyle Meksika Körfezi’nde
yüzlerce kilometre boyunca sürüklenen 5
balıkçı, ülkenin kuzeyindeki Tamaulipas
eyaletinin sahil kasabası olan La Pesca
açıklarında sağ olarak kurtarıldı. Kayıp
balıkçıları bir karides teknesinin bulduğu
ve arızalı tekneyi halatla kıyıya ulaştırdığı
bildirildi.
Denizde 47 gün geçirdikten sonra kurta-
rılan balıkçıların, sağlık ekipleri tarafın-
dan yapılan ilk muayeneleri sonucunda
durumlarının iyi olduğu tespit edilirken,
vücutlarında sıvı kaybı bulunduğu belir-
tildi.Balıkçılar, tekne ile açıldıktan 2 gün
sonra motorun arızalandığını ifade eder-
ken, kaybolduktan sonra yanlarındaki
içme suyunun tükenmesi üzerine hayatta
kalmak için yağmur suyu içtiklerini söy-
ledi. Arızalanan teknenin Meksika Körfe-
zi’nde 800 kilometreden fazla
sürüklendiği tahmin ediliyor. (İHA)

İran’ın Meşhed kentinde çeşitli saldırılar
düzenleme planları yapan bir “terör ekibi-
nin” gözaltına alındığı bildirildi. İran dev-
let televizyonunun haberine göre, Rezevi
Horasanı Devrim Muhafızları Ordusu İs-
tihbarat Teşkilatı Halkla İlişkiler Birimi
yaptığı açıklamada Ceyşul Adl grubuna
bağlı bir terör ekibinin gözaltına alındı-
ğını duyurdu. Açıklamada, söz konusu
grubun Meşhed’de, “valiliğe saldırı, cuma
imamına suikast, güvenlik karşıtı faali-
yetler ve terör operasyonları yapmayı”
planladığı belirtilerek, bu kişilerin ülkede
terör örgütü olarak kabul edilen Ceyşul
Adl adlı örgüte bağlı bir “terör ekibi” ol-
duğu vurgulandı.
Ekibin saklandığı yerlerde önemli mik-
tarda silah, mühimmat ve patlayıcı ele ge-
çirildiği kaydedilen açıklamada, grubun
diğer şehirlerdeki işbirlikçileri ve destekçi-
lerinin de tespit edilerek istihbarat taki-
biyle gözaltına alındığı aktarıldı.
Açıklamada olaya ilişkin detaylı bilgilerin
daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağı
ifade edildi. (AA)

Meksika’da 47 gündür kayıp
olan 5 balıkçı kurtarıldı  

Meşhed’de terör saldırısı
hazırlığında grup yakalandı   
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Kendilerine özgü dilleri, şarkıları, ma-
nileri ve sözlü anlatıma dayanan tarihleri
ile yüzyıllardır Farsça konuşan Afgan halkın
içerisinde olmalarına rağmen kimliklerini
korumayı başaran Merviler, nüfuslarının
az olmasına rağmen bireysel çabaları ile
özlerinden kopmuyor. Kimi zaman bir araya
geldiklerinde, büyükler küçüklere kendi
kültürlerine özgü mani ve şarkılar söylüyor,
hikayeler anlatıyor. Merviler, ata yurdu
Azerbaycan’ı bir kez olsun görebilme umu-
dunu her zaman canlı tuttuklarını belirterek,
çocuklarına köklerinin bu ülke olduğunu
anlatıyor.

KÜLTÜRLERİNİ KAYBETMEDİLER
Afganistan’da Özbek ve Türkmenler en

geniş Türki etnik gruplarını oluşturuyor.
Ancak, Selçukiler, Afşarlar, Timuriler ve
Merviler gibi nüfusları çok daha az Türk
kökenli etnik gruplar da bulunuyor. Özbek
ve Türkmenler çok büyük oranda dil ve
kültürlerini korurken, söz konusu azınlık
gruplar ise büyük oranda Fars kültürünün
hakimiyetine girmiş durumda. Günlük ha-
yatta genellikle Darice (Farsça’nın Afga-
nistan’da konuşulan lehçesi) konuşan Sel-
çukiler, Afşarlar ve Timuriler gibi Türk
azınlığın aksine Merviler, nüfuslarının az-
lığına rağmen dil ve kültürlerini büyük
oranda korumayı başardı.

AZERBAYCAN’DAN 
MERV’E ORADAN DA 
HERAT’A GÖÇ ETTİLER
Mervilerin kökeni, Azerbaycan’a daya-

nıyor. Kendilerine göre, Merviler 16-18’inci
yüzyıllarda İran’ı yöneten Safaviler döne-
minde Azerbaycan bölgesinden bugün Türk-
menistan’da bulunan Merv şehrine sürüldü.
Ancak, Merv’de yaşadıkları sorunlar nede-
niyle yeniden göç etmek zorunda kalarak
Özbekistan, Afganistan ve İran’a dağıldılar.
Merv’den gelmeleri nedeniyle de artık çev-
releri tarafından Mervi olarak tanımlanır
oldular.

Bugünün Afganistan Mervileri ise ağır-
lıklı olarak Herat vilayetinde yaşıyor. Vila-

yetin Zinde Can ilçesinin Şekiban köyü ise
tamamen Mervilerden oluşuyor. Köye girer
girmez, Mervilerin kendi aralarında ken-
dilerine özgü Mervi dilinde konuştukları
görülüyor, birbirlerine bu dilde selam veriyor
ve hal hatır soruyor. Şekiban köyünde, yak-
laşık 80 yıldır eğitim veren Ebu Mensur
Ali okulundaki tüm öğretmen ve öğrenciler
de Mervi. Kendi aralarında Mervi dilinde
konuşuyorlar ancak eğitimi Farsça görü-
yorlar.

KİMLİKLERİNDEKİ ETNİK 
AİDİYET KISMINA 
“TÜRK” YAZDIRIYORLAR
Mervi dili büyük oran-

da Azerbaycan Türk-
çe’sine benziyor
ama içerisinde
Darice ve Türk-
mence’nin de
ciddi bir etki-
sinin olduğu
görülüyor. Köy
ve civarında 5
bin, Herat gene-
linde ise 7 bin Mervi
ailesinin olduğu tahmin
ediliyor. 2019’da azınlıkların
da kimlik belgelerine aidiyetlerini yaz-
ma hakkı kazanmasıyla, Merviler, kimlik-
lerindeki etnik aidiyet kısmına “Türk” yaz-
maya başladı. Böylece birçok Mervi, kim-
liklerine “Türk” yazdırabilmek için yeni
kimlik aldı. Merviler, ağırlıklı olarak hay-
vancılık, çiftçilik, dokumacılık, devlet me-
murluğu, ipekçilik ve safran ticareti işleriyle
geçimlerini sağlarken, Taliban öncesi hü-
kümetlerin dönemlerinde askerlik mesleğini
de icra etti. Öte yandan Merviler, Türk-
Fars-İslam geleneğinde sıkça geçen isimleri
kullanıyor.

MERVİCE SÖZLÜK YAZDI

Araştırmacı-yazar Gulam Haydar Dost,
yaklaşık 40 yıl asker olarak hizmet verdikten
sonra Albay rütbesinden emekli olan Mer-
vilerden. Emekliliğinden sonra Merviler

hakkında araştırmalarına ağırlık veren
Dost, genç Mervilere dil ve kültürlerini ak-
tarabilmek için Mervice-Türkçe-Farsça bir
sözlük hazırladı. Dost, Mervilerin tarihi ve
kültürleri hakkında şu ifadeleri kullandı:
“Bazı tarihi kaynaklara göre, Merviler
1600’lerde Safeviler döneminde günümüz
Azerbaycan’ın güneybatısında bulunan bir
bölgeden Merv’e yerleştirilmiş. Burada Şii
oldukları için rahat edememişler ve yaklaşık
250 yıl önce de Merv’den Herat’a göç et-
mişler. Yıllar içerisinde Mervi Türklerinin
hepsi sünnileşti. Merviler, aradan 200

yıldan fazla bir zaman geçmesine rağ-
men dillerini ve geleneklerini

unutmadı. Bu süre zar-
fında Afgan yöneti-

mince Mervilere
pek ilgi ve alaka
da gösterilmedi.
Dilimizde şu an
okunacak her-
hangi bir kitap

bulunmamakta
ve şu an sadece

aileler arasında ko-
nuşularak yaşatılmış

bir dildir.”
“ANADİLDE EĞİTİM 

ALMAK İSTİYORLAR”
Dost, dil ve kültürlerini geliştirme he-

definde olduklarını belirterek, Afganistan’ı
yöneten Taliban’dan istedikleri talepleri
hakkında da şu şekilde konuştu: “Bizim is-
teğimiz dilimizin güçlendirilmesi. Kendi
dilimizde eğitim almak istiyoruz. Bir de iş-
sizlikten çok çekiyoruz ve bu nedenle genç-
lerimizin çoğu ülkeyi terk etti. Bazı siyasi
yöneticiler tarafından ayrımcılığa uğradık.
Bu nedenle eğitim hakkından mahrum bı-
rakılmışız. Eğitim ve tarım alanlarında
destek bekliyoruz.”

MERVİLER AA MUHABİRLERİ 
İÇİN TOPLANDI

AA muhabirleri için toplanan bir grup
kadın, buradaki yaşantılarını anlattıktan

sonra, şarkılar söyledi ve hikayeler anlattı.
Köyün 80 yaşlarındaki Mercan teyzesi ka-
dınların toplandığı eve gelerek bitmek bil-
meyen enerjisi ile aşk temalı maniler
okudu, hikayeler anlattı. Köyün diğer ka-
dınları ise ellerindeki tefler eşliğinde şarkılar
söyleyerek eğlendi. Şarkılara eşlik eden
küçük kızlar da dans ederek, oyunlar oy-
nadı. 55 yaşındaki Rabia Şabanpur, köyün
kadınları olarak sık sık bir araya geldiklerini
belirterek, birbirlerine kötü günlerde des-
tek, iyi günlerde ise sevinçlerine ortak ol-
duklarını söyledi.

Şabanpur, ev içerisinde özellikle Mervi
dilinde konuşmayı öncelediklerini akta-
rarak, kültürlerini koruyacaklarını kaydetti.
Şabanpur, “Biz Şekibanlı kadınlar halı
dokuyoruz. Dilimizi ve tarihimizi unut-
mayalım diye bir oğlumu yüksek lisans
eğitimi alması için Türkiye’ye gönderdim.
Yüksek lisansını tamamlayıp döndü. Daha
önce sayımız çok fazlaydı. Ancak çevrenin
etkisi ve ekonomik sorunlar nedeniyle
çoğu aile İran’a göç etti. Artık bu köyde
az sayıda aile olarak yaşıyoruz.” ifadelerini
kullandı.

“YÜZYILLAR GEÇMESİNE 
RAĞMEN HALEN ÖRF VE 
ADETLERİMİZİ YAŞATIYORUZ”
50 yaşındaki Rabiya Hazretkuli ise

kültürel değerlerini korumaya sıkı sıkı
bağlı kadınlardan bir tanesi. Öyle ki aslen
Tacik olan kocasına da Mervi Türkçesi
öğretmiş. Evlendikten kısa süre sonra
artık kendi aralarında Mervi Türkçesiyle
konuştuklarını ifade eden Hazretkuli, şun-
ları ifade etti: “Aradan yüzyıllar geçmesine
rağmen halen örf ve adetlerimizi yaşatı-
yoruz. Türkçemizle konuşuyoruz. Tabii ki
çevrenin etkisiyle dilimize bir Farsça ka-
rışmış durumda. Çocuklarımın hepsi eği-
timli çok şükür. Evde daha çok Türk ka-
nallarını izliyorum. Azerbaycan kanallarını
da çok iyi anlayabiliyoruz. Azerbaycan’a,
ata topraklarımıza gitmek ve oraları görmek
istiyoruz.” (AA)

Afganistan’da kimliklerini koruyan
Türk topluluğu; Merviler  Afganistan’da çoğunlukla

Herat vilayetinde yaşayan
Türk azınlık Merviler,
dillerini ve kültürlerini
yaşatacak eğitim
kurumlarının tesis
edilmesini istiyor. Merviler,
yaşadıkları yerlerde ve
kendi aralarında
Azerbaycan Türkçesine
yakın olan Mervi dilinde
konuşuyor ve çocuklarına
bu dili öğretiyor.

Gönderilecek silah listesi önce
parlamentoda milli güvenlik ve sa-
vunma komisyonlarının kapalı otu-
rumunda görüşüldü. Gizlilik koşulu
nedeniyle silah türleri açıklanmadı
ancak aralarında Ukrayna’nın talep
ettiği S-300 füzeleri ve MiG uçak-
larının yer almadığı bildirildi. Par-
lamentonun Savunma Komisyonu
Başkanı Hristo Gacev, “Ukrayna şe-
hirlerinin semalarını Rus insansız
hava araçlarına karşı savunacak tek-
nolojiler göndereceğiz.” dedi.

240 üyeli mecliste toplam 52
sandalye sahibi Rusya yanlısı Bul-
garistan Sosyalist Partisi (BSP) ve
Yeniden Doğuş Partisi milletvekilleri

yardımı engellemek için kapalı otu-
rum sırasında cep telefonları ile sa-
londan canlı yayın yaptı. Ülkede
eski komünist partinin siyasi gele-
neğini sürdüren BSP’nin lideri Kor-
neliya Ninova, Ukrayna’ya silah yar-
dımı destekleyen diğer partileri “sa-
vaş koalisyonu” olarak niteledi. Mos-
kova’nın politikasını savunan po-
pülist Yeniden Doğuş Partisinin Li-
deri Kostadin Kostadinov ise Bul-
garistan’ın NATO ve Avrupa Birli-
ğinden (AB) ayrılmasında ısrar etti.
Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açması
ardından Rusya yanlısı Cumhurbaş-
kanı Rumen Radev ve parlamentoda
kendisi ile hemfikir siyasi güçlerin
baskısı yüzünden Ukrayna’nın talep
ettiği silah yardımı defalarca red-
dedilmişti. Kasım başında yapılan
bir oturumda parlamento tutum
değiştirerek, Ukrayna’nın talebine
olumlu yanıt verilmesine ve hükü-
metin gerekli yardım paketi oluş-
turmasına karar vermişti. (AA)

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yar-
dımcısı Vedant Patel, düzenlediği basın
toplantısında gazetecilerin gündeme dair
sorularını yanıtladı. Sözcü Yardımcı Patel,
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Suudi
Arabistan yönetimiyle savunma, enerji
ve teknoloji alanında anlaşma imzaladı-
ğını hatırlatan gazetecinin ABD yöneti-
minin hala Suudi Arabistan üzerinde bir
etkisi olup olmadığına yönelik sorusunu,
“Bu iki ülkeyle ve birçok müttefikimiz
ve ortağımızla bir ilişkimiz var ve taraf
olmadığımız herhangi iki ülke arasındaki
ikili ilişkiler hakkında yorum yapmak
bize düşmez. Ancak yönetim olarak be-
lirttiğimiz nokta, dünyanın dört bir ya-
nındaki ülkelere ABD ile Çin arasında
seçim yapmalarını söylemiyoruz” şeklinde
yanıtladı. Patel, “Dünyanın dört bir ya-
nındaki ülkelere ABD ile başka herhangi
bir ülke arasında seçim yapmalarını söy-
lemiyoruz. Yapmaya çalıştığımız
ve hedefimiz, dünyanın dört bir
yanındaki ülkelere seçenekler
sunmak, ABD’yi ve bir ülke
olarak kolektif şekilde ma-
saya getirebileceğimiz şeyi,
yelpazedeki mevcut en çe-
kici seçeneği tercih etme-
lerini sağlamaktır” ifade-
lerini kullandı. “Ancak yö-

netimde, Çin’in artık Körfez’le her za-
mankinden daha fazla ilgilendiği ve bu-
nun eninde sonunda ABD’nin bölgedeki
çıkarlarını baltalayacağına dair bir endişe
yok mu?” sorusunu da yanıtlayan Patel,
“Söyleyeceğim şey, ABD’nin Orta Doğu
ve Körfez bölgesinde güvenlik konusun-
daki derin taahhüdünü sürdürdüğüdür.
Bunu yaparken koalisyonlar kurma, or-
taklıklar kurma, savunma yapılarını en-
tegre etme yeteneğimiz, bunların hepsi
eşsizdir” dedi.

Patel, “Toplantı sadece ikili değildi.
Suudiler ve Çinliler arasında bir toplantı
vardı. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Kon-
seyi (KİK) ülkeleri ve Çinliler arasında
bir toplantı vardı. Arap Birliği ile Çin
arasında üçüncü bir toplantı oldu. Peki
bunu Orta Doğu’da yeni bir ittifakın
oluşması olarak mı görüyorsunuz?” so-
rusunu da yanıtlayarak, “Dünyanın dört

bir yanındaki ülkelere ABD ile
başka herhangi bir
ülke arasında seçim
yapmalarını söyle-

mediğimizi tekrar
ediyorum” şeklinde

konuştu. (İHA)

ABD Dışişleri: “Ülkelere seçim
yapmalarını söylemiyoruz”
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü
Yardımcısı Patel, “Dünyanın
dört bir yanındaki ülkelere
ABD ile Çin arasında seçim
yapmalarını söylemiyoruz”
şeklinde yanıt verdi.

Bulgaristan’da parlamento,
Ukrayna’nın Rusya’ya
direnişine destek vermek
amacıyla bu ülkeye yapacağı
silah yardım paketini onayladı. 

Bulgaristan Ukrayna’ya silah
yardım paketini onayladı 



NBA’e 10 karşılaşmayla devam edildi. 76ers’ın seyircisi önünde
oynadığı Lakers maçının sonucu, uzatmada belli oldu. Uzatmada
yalnızca 2 sayı yiyen 76ers sahadan galip ayrıldı. 76ers’ta Joel Embiid
38 sayı, 12 ribaunt, 5 asist, James Harden da 28 sayı, 12 asistle
“double double”a imza attı. De’Anthony Melton 33 sayı, 7 top çalmayla
galibiyette önemli rol oynadı. Maçta 9 dakika 17 saniye süre alan
Furkan Korkmaz ise 2 sayı, 3 ribauntla maçı tamamladı. Üst üste 3.
mağlubiyetini yaşayan Lakers’ta Anthony Davis 31 sayı, 12 ribaunt,
Austin Reaves 25 sayı, 5 asist, LeBron James 23 sayı, 6 asist ve
Russell Westbrook 12 sayı, 11 ribaunt, 11 asistle mücadele etti.

CEDİ, CAVALİERS’IN
KAYBETTİĞİ MAÇTA 
17 SAYI ATTI

Play-off potasında yer
alan Cleveland Cava-

liers ile Sacramento
Kings arasındaki

karşılaşmayı, ko-
nuk takım

Kings 106-

9 5
kazandı.

Kings’te Doman-
tas Sabonis 18

sayı, 18 ribaunt,
6 asist, 3 top çal-
ma, Kevin Huerter

19 sayı, 5 ribaunt, 3
top çalma, Harrison Barnes
20 sayı ve Keegan Murray 18
sayı üretti. Cavaliers cephesinde Caris
LeVert 22 sayı, 6 ribaunt, 6 asist,
Darius Garland 19 sayı, 6 asist ve
Cedi Osman 17 sayı, 4 ribaunt, 3
top çalmayla oynadı.

PELİCANS GALİBİYET
SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Batı Konferansı’nda zirve mü-
cadelesi veren takımlar arasındaki

maçta New Orleans Pelicans, ağırladığı Phoenix Suns’ı
128-117 yendi. Önceki karşılaşmasında konferans liderliğine yükselen
Pelicans, art arda 6. galibiyetini aldı. Pelicans’ın all-star forveti Zion
Williamson 35 sayı, 7 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Jose
Alvarado 20 sayı, 3 top çalma, C.J. McCollum 18 sayı, 7 ribaunt, 5
asist ve Larry Nance 17 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, 4 top çalmalık katkıda
bulundu. Deandre Ayton’ın 25 sayı, 14 ribaunt ve Chris Paul’ün 24
sayı, 8 ribaunt, 7 asistlik performansı, Suns’ın peş peşe 3. maçını
kaybetmesini engelleyemedi. (AA)

Başkent Bogota’da düzenlenen şampiyo-
nanın 4. gününde podyuma çıkan milli halterci
Genç, silkmede 182 kiloluk kaldırışıyla altın
madalyanın sahibi oldu. Genç’in bu başarısıyla
Türkiye, dünya şampiyonasında erkeklerde 7
yıl sonra ilk kez altın madalya kazandı. Genç
koparmada 140, silkmede 182, toplamda 322

kiloyla yarışmayı tamamladı. Müsabaka son-
rasında Genç’e madalyasını, Türkiye’nin Bogota
Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun verdi. 73 kiloda
mücadele eden Muhammed Furkan Özbek ise
koparmada 145, silkmede 186, toplamda 331
kilo kaldırdı.

“ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE 
HAYIRLI OLSUN”
Madalya töreninin ardından AA muhabirine

açıklamada bulunan Genç, Türkiye’ye 7 yıl
aranın ardından altın madalya kazandırdığı için
çok mutlu olduğunu dile getirdi. Genç, Bogota’ya
madalya hedefiyle geldiğini belirterek “Bizim
dünya şampiyonası kampımız 3 ay sürdü.
2022’de gençler Avrupa ve dünya şampiyonu

oldum. Büyükler dünya şampiyona-
sında yılın son madalyasını ha-
neme yazdırdım. Ülkemize ve
milletimize hayırlı olsun.” ifa-
delerini kullandı. Paris
2024 Yaz Olimpiyat
Oyunları’na bu sa-
yede zihinsel anlamda
adapte olduğunu belir-
ten ay-yıldızlı halterci,
2023’te büyükler Av-
rupa ve dünya şampi-
yonalarında yeni ba-
şarılar elde edeceğini
söyledi. (AA)

Uluslararası Boks Derneğinin (IBA)
2022 ülke sıralamasında, Türk
boksu ikinci sırada yer aldı.
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Bursaspor deplasmanda
Somaspor’la karşılacak  

Üst üste üç maç kaybeden Bursaspor, TFF
2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında

deplasmanda Somaspor’la karşılaşacak.
Soma Atatürk Stadı’nda oynanacak olan

mücadele saat 14.00’te başlayacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında
Bursaspor yarın deplasmanda Somas-
por’la karşı karşıya gelecek. Soma Ata-
türk Stadı’nda oynanacak olan müca-
dele saat 14.00’te başlayacak. İki takım
arasındaki kritik müsabakayı hakem
Ahmet Ecevit yönetecek. Ecevit’in yar-
dımcılığını Serdar Osman Akarsu ve
Mehmet Dura yapacak. Dördüncü ha-

kem ise Celal Bayraklı olacak. Ateş hat-
tından kurtulmak isteyen ve üst üste
üç maç kaybeden Bursaspor, deplas-
manda galip gelip taraftarını bir nebze
olsun sevindirmek istiyor. 11. sırada
bulunan Somaspor ise play-offları zor-
layacak puan ve puanları alabilmek
için sahaya çıkacak. 

TFF 2. Lig’in 18. haftasında deplas-

manda Somaspor ile karşılaşacak olan
Bursaspor, dün Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı
antrenman ile bu maçın hazırlıklarını
tamamladı. Teknik Direktör İsmail Er-
tekin gözetiminde gerçekleşen idman
1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon
hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e
2 pas pres oyunlarıyla devam etti. (İHA)

IBA’nın paylaştığı ülke sıralamasına
göre, Türk boksu 31 bin 650 puanla yılı
2’ncilikle tamamladı. Yıl içinde özellikle
kadın boksunda başta dünya şampiyonluğu
olmak üzere birçok başarı elde eden Türkiye,
ülke sıralamasında 34 bin 950 puan toplayan
ABD’nin arkasından 2’nciliğe yerleşti. ABD
ve Türkiye’nin arkasından üçüncü Brezilya,
dördüncü Kazakistan, beşinci Küba oldu.

KADIN BOKSÖRLER 
YILIN EN İYİSİ
Kadın boksunda olimpiyat ve dünya

şampiyonu Busenaz Sürmeneli 66 kiloda
dünyanın en iyi boksörü olarak zirvede yer
alıyor. Dünya ve Avrupa şampiyonu, olim-
piyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu da 50
kilo kategorisinde sıralamada dünyanın en
iyi boksörü olarak zirveye yerleşti. Dünya
şampiyonu Hatice Akbaş da 54 kiloda dün-
yanın en iyisi olarak 2022 yılını tamamladı.
Kadınlarda dünya sıralamasında 48 kiloda
Ayşe Çağırır ve +81 kiloda Şennur Demir
ikinci, 81 kiloda ise Elif Güneri üçüncü
sırada bulunuyor. Dünya ikincisi Kerem

Ö z -
men ise
63,5 kiloda
sıralamada
ikinci olarak en ba-
şaralı erkek Türk boksör
olarak dikkati çekti.

GÖZGEÇ: “BOKSTA TÜRK 
EKOLÜNÜ OLUŞTURDUK”
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp

Gözgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
Türk boksunda bir ekol oluşturarak tarihi
zaferler yaşadıklarını söyledi. Türk boksunun
artık tüm dünyada tanındığını vurgulayan
Gözgeç, “Bu sıralamayla Türk boksunun
geldiği noktayı görüyorsunuz. 11 yıllık ça-
lışmanın meyvesini dünya sıralamasında
ilk kez 2. sıraya çıkarak aldık. Boksta Türk
ekolünü oluşturduk. Küba gibi bir ülkeyi

b i l e
geride bırak-

tık. Başta Cumhur-
başkanımız olmak üzere

Gençlik ve Spor Bakanlığımıza
verdiği desteklerden dolayı, sporcularımız
ve antrenörlerimize de emeklerinden ötürü
teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları için şimdiden
çalışmalara başladıklarını aktaran Gözgeç,
“2023 yoğun geçecek. Avrupa Oyunları
var. Paris’e gitmek için kota müsabakaları
olacak. 2024 Paris’te çıtayı yükselttik,
en az 4 madalya hedefliyoruz.” diye
konuştu. (AA)

Türk boks tarihinde
bir ilk yaşandı   

NBA’de 76ers, Lakers’ı
uzatmada yendi

Yusuf Fehmi Genç halterde dünya şampiyonu oldu
Kolombiya’da devam eden
Büyükler Dünya Halter
Şampiyonası’nda 67 kiloda
mücadele eden Yusuf Fehmi
Genç, Türkiye’ye 7 yıl sonra altın
madalya kazandırdı.

Amerikan
Basketbol

Ligi’nde (NBA)
Philadelphia

76ers, Los
Angeles Lakers’ı

133-122 
mağlup etti.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-New York Knicks: 102-121

Orlando Magic-Toronto Raptors: 113-109

Indiana Pacers-Washington Wizards: 121-111

Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings: 95-106

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 120-116

Philadelphia 76ers-Los Angeles Lakers: 133-122 

Memphis Grizzlies-Detroit Pistons: 114-103

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 128-117

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 108-118

Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks: 105-106



Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa
etkinliklerinin kapanış programıyla
“Kültür Başkentliği” unvanı Azer-
baycan’ın Şuşa kentine devredildi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı
Serdar Çam, Merinos Atatürk
Kongre ve Kültür Merkezi Os-
mangazi Salonu’nda düzenlenen törende
yaptığı konuşmada, 2022 Türk Dünyası
Kültür Başkenti Bursa’nın tempolu bir
yılı geride bıraktığını söyledi. Bursa’nın
emaneti güzel şekilde teslim ettiğini be-
lirten Çam, kentte güzel etkinliklerin
bundan sonra da devam edeceğini vur-
guladı.

Çam, Bursa’da unutulmaya yüz tut-
muş değerlerin yeniden gün yüzüne
çıkarıldığını belirterek, şunları
kaydetti: “Bursa’nın anlamlı bir
şekilde manevi ve tarihi yükü var. Sadece
Orta Asya’da değil Balkanlar’da özellikle
Bursa’nın çok önemli izleri var. Balkan-
lar’ın da Bursa’da çok özel izleri var. Af-
rika’da, Orta Doğu’da bütün coğrafyada
inşallah bu çalışmaların artarak devam
edeceğine inanıyorum. Her faaliyetlerimiz
artarak devam edecektir. Kültür başkenti
unvanıyla artık asırlara salih bir şekilde
bütün çalışmaların devam edeceğine ina-
nıyorum. Balkanlar’daki son gelişmelere
baktığımızda da Türkiye’nin bu kadar
başarılı olması, tarihten gelen yansımasını
hissettirmesinden dolayı birtakım Batılı
dostlarımızı, müttefiklerimizi rahatsız
ediyor ki, sürekli ‘Batı Balkanlar’ ifadesini
kullanmaya çalışıyorlar. ‘Batı Balkanlar’
ifadesi oradaki Türk kimliğini, Müslüman
kimliğini, tarihini ve köklerini görmeme
üzerine kurulmuş bir korkunun yansıması

ama
k o r -
k u n u n
ecele faydası
yok tabiriyle ne ya-
parlarsa yapsınlar orada bir
gerçek var. Oradaki değerlerimiz bütün
Türk dünyasına yansıtıyor.”

“ŞUŞA HEPİMİZ İÇİN ÇOK 
ÖNEMLİ VE ANLAMLI BİR YER”
TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan

Raev de yaklaşık bir yıl önce güzel Bur-
sa’yı Türk dünyası kültür bakanlarının

or-
tak ka-
rarıyla kül-
tür başkenti olarak
seçtiklerini anımsattı.
Kadim kentin bu anlamlı unvanı
layıkıyla taşıyacağı konusunda hiçbir

kuşkularının olmadığını dile getiren
Raev, şöyle devam etti: “Şunu söy-

lemeliyim ki Bursa, bu özel unvanı
sadece taşımakla kalmadı, örnek teşkil
edecek pek çok adım atarak, Türk Dün-
yası Kültür Başkenti programına yeni
bir soluk getirdi. Bayrağı Karabağ’ın in-
cisi, 2023 Türk Dünyası Kültür Başken-
timiz, can Azerbaycanı’mızın Şuşa şeh-
rine devredeceğiz. Şuşa hepimiz için

çok önemli ve anlamlı bir yer. Şuşa
zaferi, geleceğimizi şekillendirme

hususunda bizleri birbirimize sıkı
sıkı bağlayan, şanlı ve kutlu

bir sürecin sembolü
oldu. Şimdi sıra
zaferimizi tüm

Türk dünya-
sı ile bir-
likte kut-

layarak
onu or-
tak kül-

türümüzün zenginlik-
leri ile taçlandırmakta. TÜRKSOY ola-

rak yeni kültür köprüleri inşa etmek
üzere yorulmadan çalışacağımızın sö-
zünü veriyoruz.”

Bursa Valisi Yakup Canbolat da prog-
rama yurt içi ve dışından katılanlara
teşekkür etti. Bursa’nın Türk dünyasına
başkentlik yapmasından dolayı mutluluk

duyduklarını belirten Canbolat, “Bu gu-
rur ve heyecanla tüm Türk dünyasına
layık bir kültür başkentliği yapmak için
kolları sıvadık. Sayın Cumhurbaşkanımız
başta olmak üzere Kültür ve Turizm
Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese
bu kürsüden şükranlarımızı arz ediyo-
rum.” dedi. Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş da bu akşam çok
haklı ve mutlu bir gururu yaşadıklarını
dile getirdi. Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti olarak çok güzel organizasyonlara
imza attıklarını ifade eden Aktaş, “Belki
görevimizi tamamlamanın mutluluğunu
yaşıyoruz ama biliyoruz ki biz bu unvanı
kıyamete kadar Bursa olarak yaşayacağız.
Aynı zamanda son daimi konsey de
bize Türk Dünyası Kültür Başkentleri
Koordinasyonu gibi bir görev de tevdi
edildi. Ümit ediyorum ki yaptığımız
tüm bu etkinlikler inşallah bundan son-
raki süreçte Türk dünyasının daha da
güçlenmesine vesile olacak.” diye ko-
nuştu. Konuşmaların ardından Türk
dünyası ülkelerinin halk oyunları ekipleri
performanslarını sergiledi. Programın
kapanışında Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş, Azerbaycan Cum-
hurbaşkanlığı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın
Kerimov’a Türk Dünyası Kültür Başkenti
sembolünü takdim etti. 

(AA)
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Cezayir resmi haber ajansı APS’ye
göre, Cezayir’in orta kesimlerinde,
Sahra Çölü’nde bulunan Gardaya ken-
tinde başlayan festivalin açılışına Ce-
zayir Turizm ve El Sanatları Bakanı
Yasin Hamadi, Cezayir Kültür ve Sanat
Bakanı Suraya Muluci ve Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının
(TİKA) Cezayir Koordinatörü Gökçen
Kalkan ile davetliler katıldı. Kovid-19
salgını da dahil 8 yıl aradan sonra
düzenlenen festival kapsa-
mında kurulan fuar ala-
nında, yerli ve yabancı 60
turizm şirketi yer alırken,
ülkenin 24 kentinden 120
çöl turizmi şirketi temsil-
cisi bulunuyor.

Festival kapsamında Gar-
daya kentindeki Ulusal
Kurtuluş Ordusu
Caddesi boyunca
çeşitli folklorik
gruplar gös-
teri sundu,
ç o k

sayıda izci grubu da yürüyüş yaptı.
Cezayir Turizm ve El Sanatları Bakanı
Hamadi, burada yaptığı konuşmada,
ulusal somut ve somut olmayan mirasın
tanıtılması ve ülkenin turizm kapasi-

tesinin geliştirilme-
sinin önemini

vurguladı. Tu-
rizm firmaları-

nın önemine de
değinen Hamadi,

festivalin Gar-
daya kenti

başta olmak
üzere Ceza-
yir’in orta
kesimlerin-
den güneye
doğru uza-
nan çöl bo-
yunca tu-

rizmin geliş-
tirilmesi nok-
tasında önem-

li rolü olduğunu
kaydetti.

Öte yandan Ba-

kanlığın davetlisi olarak Gardaya’daki
festivalde bulunan TİKA’nın Cezayir
Koordinatörü Kalkan, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, Türkiye ile Ceza-
yir’in turizm de dahil her alanda güçlü
ilişkilere sahip olduğunu ifade etti.
Kalkan, “Bilindiği üzere TİKA İstan-
bul’daki Etnospor Festivali’nde Cezayir
standı açarak Cezayir’in ülkemizde
tanıtımı sağlanmıştı. Ayrıca başkent
Cezayir’de düzenlenen Uluslararası
Cezayir Turizm Fuarında stant açmak
suretiyle ülkemiz ve TİKA faaliyetle-
rinin Cezayir’de tanıtımı gerçekleşti-
rilmişti.” diye konuştu.

Cezayir’in çok büyük bir turizm
potansiyeline de sahip olduğunu vur-
gulayan Gökçen, “TİKA, Cezayir Tu-
rizm ve El Sanatları Bakanlığı ile iş-
birliği içerisinde projeler de yürüt-
mektedir. Geleneksel el sanatlarının
korunması ve yeni nesillere öğretil-
mesi alanında çalışmaktayız.” ifade-
lerini kullandı. Kalkan, TİKA’nın faa-
liyetlerinin Bakanlık tarafından tak-
dirle karşılandığına dikkati çekerek,
bu bağlamda iki ülke arasındaki
tarihi ve kültürel bağların güçlen-
dirilmesinde de önemli bir rol oy-

nadıklarını kaydetti. Gardaya
kentinde başlayan Ulus-

lararası 5. Sahra Turizmi
Festivali, çeşitli faa-

liyetlerle pazar gü-
nüne kadar devam
edecek. (AA)

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa etkinliklerinin kapanış
programıyla “Kültür Başkentliği” unvanı Azerbaycan’ın Şuşa

kentine devredildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar
Çam, “Bursa’nın anlamlı bir şekilde manevi ve tarihi yükü var.

Sadece Orta Asya’da değil Balkanlar’da özellikle Bursa’nın 
çok önemli izleri var. Balkanlar’ın da Bursa’da çok özel izleri

var. Afrika’da, Orta Doğu’da bütün coğrafyada inşallah bu
çalışmaların artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi.

Bursa
bayrağı
Şuşa’ya
devretti 

Cezayir’de Uluslararası
Sahra Turizmi Festivali 

Cezayir Turizm ve El Sanatları
Bakanlığı tarafından ülkedeki

çöl turizminin geliştirilmesi
amacıyla Gardaya kentinde

düzenlenen Uluslararası 
5. Sahra Turizmi 
Festivali başladı.


